
Pmrtesl 
7 

MART 
1 9 3 8 

5 KURUŞ 

Uluı Baaımevi 

Çankırı caddesi Ankara 

Telgraf:~ - Ankara 

TELEFON 
Ba&muharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1063 
İdare müdiirlüiil 1061 
Atölye 1064 

ADiMi% ANDIMl'ZDIR. 

Falih Rıfkı Atay 
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Kaba baılıklı 
bir baımakale 

'' Zanaatlar 
ve ..• ,, 

Bu başlık altında Ulus'ta yıızılan -
ru okuduğumuz çifte yıldız, şu suretle 
ıöze başlıyor: "Cemiyet hayatının do
ğuşundan itibaren inkişaf ederek şe
hirlerin, hatta devletlerin, hayatında 
ehemmiyetli bir yer alan zanaatlar, fab
rika sanayiinin başlangıç tarihi olan 19 
uncu asırdan beri iktisadiğ bir müca -
delenin mevzuu olmuştur." 

Bu satırlarda birbiri ardınca yazıl -
mış "zanaatlar" ve "sanayi" sözlerini 
görüyoruz. Bundan soraki satırlarda 
da, "zanaat", "sanat" sözlerinin birbi -
rini kovalarcasına tekrarlandığı ve ara
da bir de "endüstri" sözü kullanıldığı 
dikkati çekmektedir. Ve hata etmiyor -
aak, çifte yıldız bu kelimeleri, zanaat, 
aanat, endüstri kelimelerini, başka baş
ka manalarda kullanmaktadır. 

Biz makalenin başın.da "zanaat" 
aözünü gördüğümüzde yapmaya savaş
tığımız tefsir şu oldu: Makale sahibi 
aanğat sözünü arapça sandığı için onun 
yerine türkçe olduğunu işitmiş olması 
muhtemel olan "zanaat" sözünü kul
lanmış olacak. Fakat makale içinde za
naatın, sanğatın, endüstrinin farklı 
manalarda alındığını görünce müte
hayyirine durduk ve bu kelimeler üze
rinde etimolojik bir kı.sa inceleme yap
may• lüzum gördilk. 

Bizim bildiğimize göre, "zanaat" 
sözü, sanğat sözünün tokça ve kalınca, -b·- _.,,. ___ --- -·· ~ktS'O'\iiı "'"'J\;,.:t,t~ 

C!an baıka bir şey değildir. Filhakika 
kendine mahsus lehçeleri olan bazı mil
letler, dediğimiz gibi hafif kelimeleri, 
ağız doldurucu bir şekilde şişirerek te
leffuz ederler. Mesela bizim hastağne 

dediğimiz yere onlar "hastalhane" der
ler; Gümülcüne'ye, "Gümbülciğne"; 

cigaraya "sıngara" derler. Bunun gibi 
aanğata da "zanaat" derler. Çünki an
cak onların ağzı böyle §işkin kelimeler
le dolar. 

Kavaf edebiyatında da sanğat, 
••zanaat" tır. Ve o edebiyata göre, bu 
kelimenin yerinde olmadığını iddia et
mek gliçtür. Filhakika "kavaf işi'' ince, 
temiz yapılmış bir iş olmayıp, kaba sa
ba, çürük mallardır. Fakat bu sokak 
okulundan arta kalan kulak dolgunluk
lanru bir tarafa bırakarak, meseleyi 
ilim okulundan çıkan dürüst esaslara 
temas ettirince karşısında kalacağı
mız manzara büsbütün başka olur. 

İzah edelim: Zanaat, uydurma bir 
sözdür. Sanğat, türkçe bir kelimedir. 
manası zihniğ kuvvet, hayal, tasavvur, 
fikir, akıl, fatanet, zeka, hesap ile ya
pılmış iş veya bu saydığımız zihniğ va
sıflara dayanan bir surette iş yapma, 
meığale, faaliyet demektir. Verbitski'
nin Altay - Aladağ Türk Lehçeleri Lu
gatinde şunları buluyoruz : 

Sana(ğ): düşünmek, fikir etmek; 
gaile, meşgale .•. 

Sanağa - Sanaa: fikir, düşünce, his; 
gaile .. 

Sanaalu: akıtır, ferasetli, zeki.. 
Pekarski'nin Yakut Dili Lugatinde 

apğıdaki kelimeler vardır: 
Sanağ: düşünmek, hatırlamak, te

fekkür etmek, etraflı düşünmek, netice 
Çlkamıak, devamlı düşünmek, tasarla -
ınak, ariz ve amik düşünmek, teferrü -
atlı dlişünmek; anJamak, idrak etmek. 

Sanat: düşünmeye mecbur etmek, 
dilıUnmek v. s. 

Şimdi JU türk kelimelerini de göz
den geçirelim: 

Sanı - sanığ: fikir, hayal, tasavvur, 
zihniğ kuvvet (Burhanı Katı; Türk 
Dili). 
Sanıkmak: mütalaa etmek (Rad. iV 

"O am."). 
Sağanmak: hesap etmek (Tuh.) 
Sağrnmak: tefekkür etmek, (Rad. 

I\1 "K. B., Kaz., Kir., Leb., Şor.") 
. İsterseniz, bir de kelimeyi, Güneş -

nu teorisi metodile inceleyelim : 
(1) (2) (3) (4) 

Sanğat : uğ + us + anğ + at 
(1) Uğ : güneşin parlaklığı, zeka, 

llttl, fetanet. 
(2) Us : oldukça geniş, görünür, 

akıl, fikir, fetanet. 
Uf+ Uı = Uğus = Us : Bunun 

lllanaıını izaha ihtiyaç yok. 

~ 

(3) Anğ : Kelimenin manasını ta
mamladı ve isimlendirdi. 

(4) At: Us'a, akla, zekaya, fetane
te dinamizm, faaliyet vermiştir ve ve-

rir. 
Netice: Sanğat sözünün zihniğ kuv-

vet, hususile zeki, maharet v. s. ile 
alakalı bir mana ihtiva eden, öztürkçe 
bir kelime olduğu itiraz götürmez sa
nırız. 

Kelimenin, "temre vezninde sana o
lup işe dinür,. diyenlere itirazımız 

yoktur. Fakat bunu söyliyenin, kelime
nin türkçe olduğunu kabul ve itiraf 
etmesi §Clrtile 1 Kelime arapçadır di
yenlere yüz vermeyin. Çünki bu gibi
ler, bu türk kelimesini alırlar, bilin
medik kalıplara sokarlar, insanı Se
lim kabilesi diyarındaki bir dağın üs
tüne kadar çıkarırlar. 

Şimdi endüstri kelimesine bakalım. 
Klasik kitaplar, bu kelimenin orijini -
ni, sarih bir surette göstermekten 
acizdir. İngilizce "Vebsterz Niyu tn
terneşrnıl Dikşeneri,. ise, açıkça keli
menin "orijini meçhuldür", demekte
dir. 

Fransız dilinde ve diğer !atin dille-
rinde, kelimenin esas manası "el ve 
fikir maharıeti, inceliği ve zeka,, de

(Sı0nu 4. üncü sayfada) 

l•mail Mü,ta/ıı. Mayakon 

Dan geceki konser 

Se• •anatkan Bayan Melek 
Tokgöz 

Dün gece Yeni sinemada genç sa
natkarlarımızdan Bayan Melek Tok
göz ile arkadaşları Salahaddin Pınar 

ve Nobar Tekyay ilk konserlerini ver
diler. Dırhal aöyliyelim ki bu konse
rin zengin programı tam bir muvaffa
kıyetle tatbik edilmiştir. Salonu dol
duran güzide bir halk gerek Bayan 
Meleği, gerek kıymetli bestekarları
mızdan Salahaddin ve Nobar'ı ayrı ay
rı ve uzun uzun alkıılamııtır. 

Bayan Meleğin mutedil jestlere re

fakat eden bir hassasiyetle nağme in

celiklerini mahirane ifade eden alto 

cinsinden sesinde perdeler çok temiz, 

entonasyonlar çok düzgündü. 

Genç sanatkarımıza daha geniş sa 

nat ufuklarında daha yÜksek muvaffa

kıyetler temenni ederiz. 

Lord Pört Romada 

Türk isteklerinden (O unun ATATÜRK 

kola llkla tahakkuk etmesi 
Dün geceki konsere 

ıeref verdiler 
Atatürk dün gece Yeni ainemaJa 

aea aanatkcirı Bn. Melek Tokgöz ve 
arkadatları Salcihaddin Pınar ve 
Nobar Tekyay tarafından verileıe 
konaere yükaek huzurlarile terel 
vermitlerdir. 

CenevreJelti heyetimizin reııı 
B. Numan Menemencioilu 

Negüı tekrar 
habeı tahbna 
sr~irilecek mi? 
Lord Halifaks Musolini 

ile NegOs arasında 
bir tavassut yapmıı ! 

Londra, 6 (A.A.) - Deyli Herald
dan sonra bugün de Sanday Kronikl, 
B. Musolini'nin Ha.be~iatan tahtını 
Negüs'e vermek niyetinde bulundu
ğunu bildirmekte ve bu mesele etra
fında, apğıdaki izahatı vermektedir: 

(Sonu J. üncü sayfada) . 

ihtimali üstündür 
Karar ittfakla alınacak 

Paris, 6 (A.A.) - Cenevred en Lö Tan gazetesine bildirildi
ğine göre, Hatay seçim kanunu na son şeklini verecek komite 
pazartesi toplanacak ve karar} arını ittifakla alacaktır. 

lkincikiinundaki politik ani ~_şma dolayııdyle türk taleple -
rinden çoğunun kolayca tabak kuk etmesi ihtimali üstündür. 

Kanun mandater devlet tarafından ilin edilmek üzere Ce
nevre konseyine bildirilecektir. Fransa'yı dö Tessan ile Lag
rad temsil edecektir. 

Konaerde Batbalıan B. Celcil Ba. 
yar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya, Adliye Ve
irili Şükrü Saracoğlu, N alıa Vekili B. 
Ali Çetinkaya da bulunmuflardır. 
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Akdeniz manevraları 
Londra, 6 (A.A.) - Amirallik ma • 

kamından bildirildiğine göre, anavataıı 
ve Akdeniz filolarının ilk manevrası 7 
marttan I O marta kadar Cebelilttank • 
ın garbında yapılacaktır. 

İkinci manevra serisi 14 marttan 11 
marta kadar devam edecektir. 

İ SPANYADA BÜYÜK BİR 

'DENİZ MUHAREBESİ OLDU 

Sovyet Rusyıdı sabotaj yapın sanayicile· 
rin muhılceme:sinde mahkeme heyeti 

brarım bildiriyor 

Cümhuriyetçi donanma 
Frankoculann Boleares 

krovazörtinü babrdı 
1 ki İngiliz torpitosu batan geminin 
mürettebatlndan yüz kadar adamı 
kurtarch, bu esnada bir İngiliz neferi 
&ldO, Uç İngiliz neferi de yaralandı 

dava Sovyetlerdeki 

Zanhlar suykasd ve 
ihaneti itirafta 
devam ediyorlar 

. w~arıelon, _6 .<A.A.) - Milli müdafaa nezareti qağıdaki teb
lıgı neıretmııtır: 

Cumhuriyetçi donanma, bu ıa bah saat 2,22 de Paleı burnunun 
70 mil açıklarında Kanariu ve Balearea ve Almirante Çervera 
isi kruvazörleriyle bir muharebeye tututmuıtur. 

Torpido muhriblerimizden biri- ı 
nin attığı torpillerden bir taneıi, ~ 
düşman filosunun ikinci hattını iş-

gal eden kruvazöre tam isabet etmiş- 1 t• kb 1 
tir. Bu kruvazör, ya Kanariaı ve ya- $ 1 Q birli§i 
but Baleareı'dir. Gemide derhal bü
yük bir infilak olmuş ve gemi yana 
yatmıştır. Sabaha doğru, 7 süratli 
tayyare, deniz muharebesinin vukua 
geldiği yere doğru ilerlemi,tir. Tay
yareciler, ili kruvazörün alevler için
de bulunduğunu ve etrafında yedi 
geminin gezmekte olduğunu görmüş
lerdir. Cumhuriyetçi tayyareler, alev
ler içinde yanan gemiye yeniden bom

"Cenup ve Orta Amerikan millet
leri ile lspanyol milletinin mazileri 
bir, ırkları ve dilleri müşterektir. Bü
tün bunlara rağmen bir millet halin
de değildirler. Niçin? Çünkü asıl za
ruri olan birlik unsurundan mahrum
durlar: Müşterek istikbali lspanya. 
fırsat elinde iken, müşterek bir istik
bal programı yapmağa muvaffak ola
madı. Ne arşivler, ne hatıralar, ne ced
ler, ne de ''vatan", parçalanmağa mani 
olmadı!". 

Buharin kapitalist rejim kurmaOa 
cahştıOını mahkemede it iraf etti 

balar atmı§lardır. 

Millt mildafaa nazırı donanmanın 

M k 6 (A A ) M h k · . siyasi komiserlerine bir telgraf gön-
09 ova, . . - u a emenın cumarteıı aünü celıeıin-

d S 1 B b • dererek muharebede elde ettikleri bu 
e, ovyet er irliğinin Berlin üyük elçiliği ıabık müsteşarı 

Beaanov dinlenmittir. ı-·------------_:_ ___ ,_~(~S:::onu J. üncü sayfada) 

Besanov ezcümle demiştir ki: 
- 1935 de Çekoslovakyada Maalov 

isminde bir rus mültecisi ile temasa 
girdim ve görüşmelerde bulundum. 
Bu Maslov, Hemlayn ile irtibat ha
linde idi ve gerekondan gerek bul
gar, yugoslav ve polonyalı irtica te
şekküllerinden para almakta idi. 
Maslov, para mukabilinde, kendi teş
kilatını Troçkinin kontrolu altına 
koymayı kabul etti. 

Gece ce'8eıi 

- - ....... -

~ ,. 

Bir ispanyol filozof ve politikacısı
nın 'Ju sözlerini okurken, Balkan an
tantının ilk zamanlarındaki bedbinler 
hatrrrma geldi. Onlar bütün ayırıcı 
u.n~u.rları sayıp dökerken, astl birleş
tırıcz unsuru unutuyorlardı: Müşte

rek menfaat! Mazinı'n, dil, hatıra ve 
sair nisbetlerinz'n ay1rıc1 karakterini 
öne sürerken, bugünkü ve yarınki 
müşterek menfaati vücuda getirense
bebleri tahlil etmiyorlardı. Pl'Jlitikacı
lar, ekonomi ve fikir adamları topla
na kaynaşa müşterek bir istikbal pro
g!amrn~n. ana. hatları belirdiği ve is
tıkbal ıştrrakz milletlerimizin şuur
larına mal olduğu vakit, Atatürkün 
müjdelediği üniyonun ne kadar tabii 
olduğunu göreceğiz .. Yahud, görüle
cektir . 

Balkan gazetelerinde son çıkan ya
zılar, ilk politika edebiyatı kalıpların
dan dökülen klişelerden ne kadar 
farklıdırlar. Balkan antantı davamız
da milletlerimizz'n fikir alemini daha 

Mahkemenin dün akıamki celsesin
de, Rakovski'den ıonra Buharin'in is
ticvabı yapılmış ve Buharin, ilk te· 
şekkillünden beri, t~oçkiıtler ve ıağ
cılar blokuna dahil bulunduğunu ve 
Ukranyanrn, sahil eyaletlerin, beyaz 
Ruıyanrn ve Gürciıtamn Polonya, Al
manya, Japonya ve İngiltıereye terki 
pahasına kapitalizmi yeniden teıiae 
çalıpn bu partinin liderlerinden biri
si oldulunu itiraf ctmiftir. Buharin, 
yalms, parti liderlerine ve edmle 

M h I G - .. b" · ·ı · .ı·· Alb T k fazla alakalandırmalıyız · Bu filem 1• u a ~ ucu ınıcı •rı uun ay e çe'n°n UI · lt J b' · · · -
6İnİfİ yapmlflartlır. Arı.-lı aruüle y~pılan .,: '°' :::::ıtbi;n ıe~ild::. !~n:~k~ s~k 1tem;s~8{· birl,ikte arayışlar 
N.)'Clft eden 6inifte Jıarnalıfile meılaur olan nila • ~ şunuı er, a anlık ın zamanımı"""'"' olm..,,_ ;,._. . binicila • --!-~· fl)'ef llUCln aelıcuına zıa en güzel disiplinlerinden bi • 
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Soyadı 
J\ile birliğini, ferd ayrılığı kadar I·üzumlu gören cumhuriyet, soyadı 

kanunu ile bizde de bu medeni usulü koydu. Herkes bir aile adı aldı. 
Buraya kadar iyi. Fakat bu işi. yalnız nüfusa kaydedilmekle bitmiş 

zannedenler hala vardır; bilhassa yazı yazanlar arasında. Bu zatlar, i
simlerini büyük bir şöhret tanıyarak yalnız onu söy}emekle iktifa edi
yorlar. Halbuki küçük isim, ancak aile ve dost muhitinde söylenir. O
kuyucularının huzuruna çıkarken soyadlarını söylemeden sade küçük 
isimlerini yazmak; onlarla laübali olmak, senli benli konuşur bir eda 
almak değil midir? 

Hem küçük isimle iktifa etmek, birçok ihibaslan da celbediyor. 
Çünkü bizde bir takım isimler vardır ki hemen herkes o adı taşır gibidir. 
Mehmed Ali, İsmail Hakkı, Abdullah, Hayri, Hasan, Hüseyin böyledir. 
Diğer taraf tan böyle çok taammüm etmemiş isimlerin iltibaslanna da 
tesadüf ediliyor. O zaman, çokluğa atfedilmek ihtimali de ortadan kal
kıp ismi okuyan, o isimde olanlardan hangisini tanıyorsa hemen "Bu 
zat, odur!" diye hüküm veriyor. . 

Mesela benim küçük adım, pek öyle Mehmed Ati, İsmail Hakkı ka
dar bol isimlerden değildir. Bununla beraber bir arkadaşım var ki son 
zamanlara kadar bir türlü soyadmı kullanmadı. Mezhep ve meşrebimiz 
ayn olan bu adaşım, soyadım kullanmadığı müddetçe kendi §Öhretin
den ve liyakatinden kaybediyor demekti. Çünkü o da benim gibi kitab, 
makale yazan bir muharrirdir. Emeği o çektiği halde bircoklarınm 0 
makale ve kitapların müellifi olarak beni zannetmeleri on~n zararına 
değil midir? 

Ben, şimdiye kadar kimseye yazı yazdırıp altına kendi imzamı at
m.adım. Bunu bilerek yapmadığım gibi bilmiyerek de yapmak istemem. 
Bır seneden fazla oluyor, bu mevzuda gene bir tavzih yazmak zarure-
1tin~e kw~lı;ııştım. Bir ke~e. da~a o~uyucularıma arzedeyim ki ben Hasan 
'.Alı. degılım:. Hasa~ : ~Jı Yucel im. Ya bu soy adı kanunu imdadıma 
yetışmeseydi kendimı sıze nasıl tanıtacaktım? 

Hasan .. Ali Yücel 

:··············································································· • 

i Muhafız gücünün av binişi 
. . . 
• . . . . 

Muhalızgücü bini§lerine İştirak edenler grup halinde 
MuhafızgUcll etrafında toplanan 

Ankara at severleri dün muvaffakı
yetli bir biniş daha yaptılar. Bütün 
sporcular, on beş gündenberi sabır
sızlıkla bekledikleri bugünün zevki
ni bir an evel yaşamak için, saat on
dan çok evel toplaruna yerine gelmi' 
bulunuyorlardı. 

Biribirlerine spor gibi çok temiz 
bir yolda bağlanmış ve kuvvetli bir 
sami.ıniyetle meaud bir kafile halini 
alımş olan atlılar Muhafızgücünün 
değerli başkanı Albay Tekçe'nin et
rafına toplandılar. 

B. İsmail Hakkı Tekçe onlara bu 
hafta için hazırladığı programı bil
dirdi: 

sonra eğlenildi. Neşe içinde dans e
den çiftlerin 20 kilometrelik bir yü
rüyüşte çetin bir av binişi yaptıkları 
görünmüyordu. Herkes şen ve zinde 
idi. 

''At başına!" işareti kafileyi tek
rar harekete geçirdi ve sporcular şeh
re döndüler. Muhafız.gücüne gelindi
ği zaman !comutan Tekçe, gelenlere 
ve bugünkü binişlere ilk defa iştirak 
eden jandarma subay okulu binicile
rine teşekkür etti. 

Sporcular, on beş gün sonra tek
rar buluşmak üzere ayrıldılar. 

ATLI 

Aydın Defterdarlığı 

Aydın (Hususi) - İlimiz defterdar 
lığına tayin olunan erzurum defterda
rı Naci Siret gelmiş işine başlamıştır. 
Aydın vakıflar müdürü Ahmet Yüce 
de Adana vakıflar müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

ULUS 7. 3 - 1938 

Terfilerinde bir 
1 

manı görülmiyen 
Hakim, muavin ve 
müddeiumumilerin 

Halkevinde 

Gen~llk i~in tertip 
edllen ıay büyük 
rağbet görüyor 

İç bakanlığı vilayet 
Hususi idareleri hakkında 

bir rapor hazırladı 
listesini neşrediyoruz 
Karaman müddeiumumi muavini 

Hüseyin Fevzi Balkır, Ürgüp müdde
iumumisi Zahid Tokman, Beypazarı 
müddeiumumisi Osman Selçuk, Bursa 
müddeiumumi muavini Hüseyin Ferit 
Menteş, Kalecik müddeiumumisi Fe
rid Beşkardeş, İçel Silifke müddei· 
umumi muavini Nihad Maraşlıoğlu, 
Niğde müddeiumumi muavini Sürey
ya Soysal, Milas mllddeiumumisi Meh
med Fahri Bozer, Tefenni müddeiu
mumisi Fahreddin Demirel, Bayındır 
müddeiumumisi Ahmed Gündoğdu, 

Fethiye müddeiumumisi Zühtü Öz
alp, Upseki müddeiumumisi Mehmed 
Ruhi iQüven, Gürün müddeiumumi 
muavini Fazlı Onat, Diyarbakır müd
deiumumi muavini Ahmed Efeoğlu, 

Ünye müddeiumumisi Osman Zeki 
Levent, Eğirdir müddeiumumisi Ab
dullah İhsan Serim, Torbalı müddei
umumisi Suphi Nahid Okay, Midyat 
müddeiumumisi Mustafa Nureddin 
Özen, Çermik müddeiumumisi Kl·mal 
Akülk~, Karamürsel müddeiumumisi 
Ali Enveri Ege, Palu müddeiumumisi 
Mehmed Kudret Karabay, Ermenek 
müddeiumumisi Hüseyin Avni Ata
ışık, Emet müddeiumumi muavini 
Mehmed Radi Ökbay, Cide müddei
umumisi Ragıp Özgökmen, Vize müd
deiumumisi Mehmed Bahaddin Aydı
nol, Korkudeli müddeiumumisi Hüse
yin Baksi, Bala müddeiumumisi Ali 
Rıza Ünal, Gerede müddeiumumisi 
Hamdi Şevket Teoman, İzmir müdde
iumumi muavini Hüseyin Hüsnü Üs
kent, Ankara müddeiumumi muavini 
Şuayp Avni Onat, Kocaeli müddeiu
mumi muavini llüseyin Cevad Özkan, 
To::tum müddeiumumisi Ziya Yalçm
kaya, Bafra müddeiumumisi Emin 
Tatlı, Erganimadeni müddeiumumisi 
Ahmed Cevad Özden, Nevşehir müd
deiumumi muavini İsmail, Erbaa müd
deiumumisi M. Agah Nas, Sındırgı 
müddeiumumisi Ali Ferruh Yoro, U
zunköprü müddeiumumisi Kemal Sa
hir Kurutluoğlu, Olti müddeiumumisi 
Ahmed Ziya Yalkut, Bor milddeiumu· 

Halkevinin her hafta yüksek 
tahsil gençliği için tertib ettiği çay
lar büyük bir alaka uyandırmaktadır. 
Gençler, burada temiz muhit ve in
kılab havası içinde biribirlerini tanı
yor ve derhal samimi bir hava yara
tıyorlar .. Halkevi, gençliği tenvir et
mekten ve onlara iyi vakit geçirecek 
fırsatlar h;ızırlamaktan da geri dur
muyor, eski kahve köşelerinin malı 
olmaktan kurtulan Karagöz bugün kü 
genç neslin güzel bir eğlencesi ol
muştur. Halkevi sahnesinde sık sık 

karag.öz oyunları gösterilmekte ve 
bilhassa klasik ve terbiyevi eserler 
tercih edilmektedir .... Dün de Halke
vi salonları güzide bir kalabalıkla dol 
du. Tanınmış karagözcülerimizden 
Küçük Ali Molierin "Zoraki tabib,, 
eserini hayal perdesinde gençlere 
zevkle seyrettirdi.. Kendil eriyle gö
rüştüğümüz yüksek tahsil gençleri
nin hepsi partinin ve halkevinin ter
tib ettiği bu güzel toplantıları şükran 
la karşıladıklarını söylemişlerd ir. 

Hususi idarelerin başardığı işler ve· 
bunların islôhı çareleri anlatıhyor 

rn'-1 • -ı...... llrfa nı.üAde':ıun 
mi muavini Salahaddin Okurogf u, X: 
yancrk müddeiumumisi Abdülhamit 
Akçay, Çapakçur müddeiumumisi Ha
san Ersöz, Uluborlu müddeiumumisi 
Mehmet Mithat Büven, Diyarbakır 
milddeiumumi muavini M. Sadık Gü
nay, Garzan müddeiumumisi İsmail 
Hakkı, Vakfıkebir müddeiumumisi 
İhsan İmir, Balya müddeiumumisi 
Münir Naci Benli, Hınıs müddeiumu
misi Ahmed Cevdet Lukas, Tosya 
müddeiumumisi Ahmed Şakir Öncül, 
Sinop müddeiumumi muavini Yusuf 
Çetin Ardalı, Viranşehir müddeiumu
misi Şehabeddin Tol, Dinar müddei
umumisi Siileyman Şükrü Kalayoğlu, 
Kangal müddeiumumisi Rifat Çidem, 
Mut müddeiumumisi Ahmed Şükrü 
Güneymen, Darende müddeiumumisi 
Yusuf Bahri Kusban, Bodrum müddei
umumisi Berki Baran, Diyarbakır 

müddeiumumi muavini İbrahim Ke
pecioğlu, Gebze müddeiumumisi Meh
med Ratip Seliçi, Araç müddeiumumi
si Mehmed Zühtü Saka, Pınarbaşı 
müddeiumumisi Yalçın Dağlar, Per
tek müddeiumumisi Mehmed Mahir 
Özkurtur, Akhisar müddeiumumisi 
Mustafa Nuri Dinç, Köyceğiz müdde
iumumisi Mehmed Tevfik Tunçel, U
Ş:ak müddeiumumi muavini Enver Da
yanç, Menemen müddeiumumisi İlha-

Dün hava iyi geçti . . 
Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

açık sonraları bulutlu ve rüzgarlı geç
miştir. Günün en düşük ısısı sıfırın 

altında 2, en yüksek ısısı da sıfırın 
üstünde 8 derece olarak kaydedilmiş
tir. Yurdun doğu ve orta Anadolu 
bölgelerinin bir kısmında hava kapalı 
ve yağışlı, diğer bölgelerinde bulutlu 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 
karemetreye bıraktıkları su mikdarı 
Sinopta 1, Kastamonu, Erzincanda cü
zi mikdardadır. Karın kalınlığı Erzu
rumda 40, Karsta 39, Van ve Rizede 
12 santimetre, bazı istasyonlarda da 
leke halindedir. 

mi, Saimbeyli müddeiumumisi Celal, 
Malkara müddeiumumisi Güner Üçer, 
Giresun müddeiumumi muavini Salih 
ızzçuum :ı·uıorun, .n<ıyazı-c uıuu ........... 
mumisi Hüseyin Necati Sümer, Öde
miş müddeiumumi muavini Muhittin 
Taylan, 'Gaziantep müddeiumumi mu-

avini Eyüp Sabri Erman, Safranbolu 
müddeiumumisi Hulusi Oskay, Ankara 
müddeiumumi muavini Sami Alaçam, 
Plömer müddeiumumisi Mehmed Ha-
di Gürün, Muğla müddeiumumi mua
vini Seyfeddin Yamaç, Iğdır müddeiM 
umumisi Ömer Celal, Yıldızeli müd
deiumumisi Kahraman Koç, Develi 
müddeiumumisi İbrahim Ergüven, A
rapkir müddeiumumisi Mustafa Önal, 
Divriği müddeiumumisi İlhan Dizdar
zade, Bozüyük müddeiumumisi Sami 
Tevfik Özgen, M. Kemal Paşa müdde
iumumisi Naim Ilıcalı, Yalvaç müdde
iumumisi Abdüssamet Demiralp, Ordu 
müddei umumi muavini Kamil Boran, 
Çarşamba müddeiumumisi Doğan Do
ğu, Posshof müddeiumumisi İsmail 
Çağa!, Ankara müddeiumumi muavini 
Osman Zihni Beti!, Tekirdağı müdde
iumumi muavini Abdullah Refik Bill
bül, Şavşat müddeiumumisi Hamdi 
Yılmaz Ertekin, Kemah müddeiumu
misi Mustafa Memduh Palamir, Kara
isalı müddeiumumisi Şekib Turgut 
Süeltam, Hayrebolu müddeiumumisi 
Hasan Hamdi Dinçer, Cihanbeyli 
müddeiumumisi İsmail Nedim Yelço. 

iç bakanlık, vilayet hususi idarelerinin teşkilinden bugüne ka
dar geçirdiği tahavvülleri ve hususi idarelerin yurd itlerinde ba
şardığı vazifeleri, yaptığı yenilikler ile halk hakimiyetinden ve 
demokrasi esasından doğan mahalli idareleri salahiyet ve iktidar 
bakımından mümasil dünya müesseseleri derecesine çıkarmak i
çin alınması lazım gelen tedbirleri uzun ve etraflı bir şekilde izah 
eden bir rapor hazırlamıştır. 

Elma dağında 
kayak sporu 

Bugünlerde civar tepelerdeki kar
ların erimesi birçok kayak meraklı
larını müteessir etmiştir. Dün sabah 
Halkevinden 27, gençler birliğinden 
18 kayakçı büyük bir kafile halinde 
Halkevi önünden hareket etmişler ve 
Elmadağmın en yüksek yerlerine çı
karak karlı mıntakalarda kayak yap
mışlardır. Ayrıca hususi olarak ora
ya gelmiş kayakçılar da vardı. Spor
cular akşama doğru Yakupaptal kö -
yüne gelmişler ve orada birçok oyun
lar tertib ederek eğlenmişler, köylü
ler de kendilerine yoğurt ve ayran 
getirmişlerdir. Bilhassa dönüş çok 
eğlenceli geçmiş · sporcular yolda ön
lerine çıkan tilkileri otobüsü dur
durarak kovalamışlar ve güle eğlene 
geç vakit şehre dönmüşlerdir. 

Patinaj 
Sergievinin önünde bel~diyemizin 

vücuda getirdiği patinaj yeri büyük 
rağbet bulmuştur. Belediyemiz pati 
naj yerini kendi masrafı ile yapmış, 
her türlü kazalara karşı tertibat alını§, 
patenleri dahi kendi dağıtmakta bu
lunmuştur. Patinaja gelenlerden hiç 
bir ücret alınmamaktadır. 

Belediyemizin, şehrimiz gençleri
nin bu gilzel spordan faydalanmaları
BfıRlı.\iJ>Hı~iHiNR'~itı~r.a klılar.rnr 

Mesut bir evlenme 
Sekizinci fırka komutanı tüm.gene -

ral Kemal Gökçe'nin kızı Bayan Vedia 
ile, genç ve kıymetli doktorlarımız
dan yüzbaşı Nuri Ülker'in evlenme tö
renleri Orduevinde ve Başvekil Celal 
Bayar'ın yüksek huzurlarile yapılmış
tır. Töıende başyaver Celal Üner, 
Mim Müdafaa Bakanı General Ka
zım Özalp, İç Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrk Kaya, Dış Bakanı 
B. Dr. Tevfik Rüştü Aras, Kültür Ba
kanı B. Saffet Arıkan, Gümrük ve İn
hisarlar Bakanı B. Rana Tarhan, Ge -
nel kurmay ikinci reisi orgeneral A
sım Gündüz ve bir çok generaller, me
buslar, Bakanlıklar ileri gelenleri ve 
muhterem general Gökçenin dostları 

hazır bulunmuşlardır. 

Tören çok samimi bir hava içinde 
geç vakte kadar devam etmiştir. Baı

vekil genç evlilıere bizzat saadetler di
lemiş ve kendilerini tebrik etmi~ler
dir. 

Ulus ailesi, muhterem generali ve 
sayın ailesini kutlar, genç evlilere ör · 
nek bir hayat temenni eder. 

Önümüzdeki günlerde başbakanlığa 
verilecek olan bu rapor hususi idarele
rin kuruluş ve faaliyetini misal ve i~ 
tatistiklerle tebarüz ettirmektedir 
Hususi idareler 13 mart 1329 tarihin-
de meriyete giren vilayetler idaresi ka 
nuniyle faaliyete geçmiştir. 

1928 den 1935 sonuna kadar. 
Cihan harbında ve İstiklal mücade

lesinde bir çok tahavvUllel' geçiren 
hususi idarelerin kemal devresi sayı
lan 1929 senesinde tahsilat 41 milyon 
lirayı bulmuştur. Hususi idareler 1928 
senesinden 1935 senesi sonuna kadar 
sekiz sene için 267.796.866 lira tahsilat 
yapını§, buna mukabil aynı sekiz sene 
içinde muhtelif i§ler için 263.578.996 
lira tediyede bulunmuştur. 

Muhıelif i!]lere harcanan 
paralar 

1928 den 1935 sonuna kadar sekiz se-
ne içinde maarif işlerine 116.301.643 
lira, sağlık işler.ine 19.810.110, yol işle
rine 60.989.189, ziraat ve baytar işleri
ne 9.539.434 lira, mUtenevvi işlere 
30.632.381 lira, idare ve hesab işlerine 
de 24.207 .257 lira sarf edilmiştir. 

Mekteb sayılarında artı§ 
Rapora göre viliyet büdcelerinden 

idare edilen resmi ilk mekteblerin sa
yısı 924 yılında 4770 iken, 929 yılında 
6340 a çıkmıştır. 1924 yılında 9201 mu
allinı tarafından idare edilmekte olan 
mekte-bler 1932 yılında 13851 e yüksel· 
miştir. J. 

934 de ilk mekteblere aevam eden 1: 
talebe sayısı 319.051 iken bu miktar ,r-( • 

Mtdt'tn r.6tn'yt.:"\'\ı8trt~ın~ ·'i1 • 
resmi ilk mekteblerin 4915 şi köylerdo 
1252 si şehir ve kasabalarda bulu~ 
tadır. 

Köy ve kasaba mekteblerine 
giden talebe sayııı 

Köylerde bulunan mekteblerin 427Z 
si üç, 667 si beş, şehirlerde ve kaaaba· 
larda bulunan mektebledn 819 zu beş, 
433 U üç sınıflıdır. Resmt ilk mekteb
lere devam eden talebeden 3155242 li 
köy mekteblerine, 306055 i şehir ve ka
saba mekteblerine gitmektedir. Tah&il 
çağındaki çocukların miktarı ise ra-; 

porda 2.234.358 olarak gösterilmekte
dir. 

Sağlık i§leri 
Vilayet hususi idareleri taraf rndan 

tesis ve idare edilmekte olan 68 hasta
ne, 59 dispanser bulunmaktadır. Has
tane ve dispanserlerin yatak sayısı; 
4584 dUr. Doktor sayısı 267, eczacı sa
yısı 65 kabile sayısı 71. 188 hemşire, 
133 küçük sıhat memuru ve 956 mü• 
tahdem çalışmaktadır. 

Yol inşa ve tamiri 
"- At sever arkadaşlarım bugün 

her hafta yapılan yürüyüşlerle biniş
teki ilerlemelerinin canlı şahidi ola
rak bugUnkU avlarını daha çetin ve 
manialı bir arazide yapacaklardır. 

Arkadaşlarıma hayırlı yolculuklar di
lerim . ., dedi. Sonra işaretiyle sporcu
lar yola çıktılar. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mevcud yollarımız 18 bin kilometre 
kadardır. Memleketin en az daha 17 
bin kilometrelik yeni yola ihtiyacı bu· 
lunmaktadır. Bir kilometrelik uzunlu
ğunda makakadam şosenin inşası vasa
ti 10.000 lira olduğuna göre yurd yol .. 
larma en az 350 milyUon lira sadet· 
mek tamir bedeli olarak da yalnız on 
sene için 35 milyon lira harcamak la· 
zım gelmektedir. 

Kafile koşu yerinden hareket etti. 
Hava çok güzeldi. Tam bir biniş ha
vası .. Sporcular geçirecekleri zevkli 
günün tatlı heyecanı içinde idiler. 

Gazi terbiye enstitüsünün güne
yinden çok muntazam bir başlayışla 
ilerliyen kafile, Uçtepelerin en çetin 
inişini dörtnalla bitirdi. Bilgili elle
rin hazırladığı kırmızı sandık mani
inden aştı. Galiba komutanın başlan
gıçta, manii aşamıyan atlının arka -
daşlarına bir ziyafet vereceğini söy
lemesi tesirini göstermişti. Çünkü kır-

mızt sandık maniinden aşamıyan spor 
cu görlilmüyordu. 

Atlılar, aynı hız ve intizamla iler
lerken hiç umulmayan bir yerde bir 
ot manii ile karşılaştılar. Bu da ve 
birinciden daha dik iki iniş de mu
vaffakıyetle geçildi ve bu zor kısmın 
geçilmesinden doğan neşe ile telsiz is
tuyonuna varıldı. 

Burada av rnıntakasr başlıyordu. 
Biniciler en dik inişleri ve yokuşları 
cesaretle aşıyorlar ve avlarını takib 
ediyorlardı. Güzel bir takibden son
ra kurnazlığı dünyaca me,hur av ni
hayet insan zekasına mağliib oldu. 
Avcılar Albay Tekçe'nfo işaretiyle 
toplandılar ve Söğütözü'ne gittiler. 

Muhafız ücünün ha -

Cehalet ! verm.iıtir. 

'-' ünkü "memleketten haber" say
famızda §Öyle bir haber vardı: 

" Bir cehalet kurbanı - Bartm 
(Hususi)- Gürgenpınarda Emine 
adında gebe bir kadın, çocuğunu dü
ıürmek için koca kan ilacı kullanmıı 
ve bu yüzden ölmüıtür." 

Cahil Emine'nin cehaleti, bir anda 
iki cana birden kıymııtır. Fakat ce· 
haletin kurban etmiyeccği ne var -
dır? 

Şair EtrcPin hiciv, mizah ve espri 
dolu ıiirlerinin içinde bir tanesinin 
son iki muramı, hatırladıkça içim 
burkulur. "Cehalet'' baıhğını taşı
yan bu manzumenin söylediğim mıı· 
ralarmı ıize de okuyalım: 

Uzağa ıitme Evref, bu yakınlarda 
cehaletten 

Koca bir milletin ikbali, bak, idbara 
dönmüıtür. 

Fakat yeni türk vatandaıına eıki 
cehalet yakıpnıyor! 

M aa ve zira ! 

"50 zira maahane bağ ... " 
"Maahane bahçe .... " 
Yukarıki kelimelerin bir ilandan 

çıknuf olduğunu anlamıısmızdır. 
Yalnız yanılıp da bunların Sultan A-

nezaretinden çıknut bir ilandan alın
dığını ıanmayınız. Bir bankanın 
dünkü gazetede basılan bir ilinm· 
dan alındı. 

Metre uıulünü kabul etmiı bir 
memlekette zira kelimeıi, medrese
leri kapanuı bir ülkede "maa" harfı
ceri ne kadar çirkin duruyor! 

Naaıl bu taze maarifle eskiler alayım 1 

Holiuud'daki felaket 1 

Holivud, bir sinema şehri oldu
ğu için orada uydurma yangmlar, 
zelzeleler, muharebeler, feyezan
lar olur ve bunların filimlePi çeki
lir. 

Son gÜnlerde alman haberler, 
orada bu sefer, yalancıktan değil, 
sahiden bir felaket baş gösterdiği
ni, bir çok yerlerin su alhndıı kal
dığını, bir takım insanlarm öldü
ğünü bildiriyor. Fakat bu defa bu 
faciaJ sahici olduğu iç.in, filme çe-

Ne dersiniz? Hayat ile sanat a
rasındaki ezeli tezad ! 

Bir a.!k mektubunun hikayesi 

Kopenhag' <.ıd Jİr kadın, kocası
nı kıskandırmak hevcs'ne kapıl
mıı, ancak çevirdiği man~ vrı:ılarla 
kıskançlık sahneleri yerine, t- • 'J
sin müdahalesine sebebiyet ve.·
miıtir. 

Mesele ıudur: Conson ile karısı 
on yıldan beri evli imişler. Görü
nüıe göre, her ilcisi de mesud bir 
hayat aürüyorlannıı. Fakat gü
nün birinde, Bayan Conaon koca· 
sınm kendisine karıı soğuk bir ta
vır takındığını se:zmiı ve kocasını 
kontrola baılamııtır. 

Fakat kadın hayat arkadaımın 
ba§ka bir kadınla münaaebeti oldu
ğunu bir türlü tc&bit edememiştir. 
Nihayet, desise ile kocasmm zih
nini tekrar kendi üzerinde topla-

ar 

Günün birinde Conaon karuı
nm sinemaya gittiği bir zamanda 
eve gelmif ve yazı masasının üze
rinde karısına hitaaen yazılmıı 
bir mektubu bulmuf. Ve okuyun
ca da çılgına dönmü§tÜr. 

Mektubu gönderen Ame Peter
sen, Bayan Conson'a çılgınca iıık 
olduğunu, §&yed kocasından ayrı
lıp kendisine vannayacak olursa, 
zorla hareket edeceğini yazmak
tadır. 

Çileden çıkan Bay Conaon, bu 
mektub gibi daha bir çok mektub
ların mevcud olduğuna hükmede
rek, evi altüat etmiı ve hakikaten 
i - · biri aynı tehdidlerle yazılmıı 
da'ı 'l bi~-::k mektublor ~ulmu§
tur. 

Conson • ..:.ktubları cebine yer
leıtirerek nefes nefese aoluğu po
lis karakolunda almııtır. Bayan 
Coneon eve döner dönme:t polisle 
karıılapruf ve karakola rötürüle
rek sorguya çekilmiıtir. Bekleme
diği ve ummadığı bir vaziyet kar
ııımda kalan kadm, oynamı§ ol
duğu oyunu itiraf etmiı ama, po
lis idaresinin acı tekdirinden ken
dini kurtaramamışta. 

Kadın desiseleri her vakit mu
vaffak olamıyor J 

Hiç karşılığı olmıyan işlerden olan 
zirat ve baytarlık işleri de şimdiye ka
dar mevcud tahsisata göre bir düzenle 
yürümüş bulunmaktadır. 

Hususi idareler binlerce 
yrırddaş çalı§tırıyor 

Bütün bu büyük işleri üzerine yük
lenmiş olan vilayet hususi idarelerin
de 8922 müstahdem, 18513 memur 
çalışmakta ve bu memur müstahdem 
lere senede ücret olarak 3.422.780, ma
aı olarak 13.206.044 lira ki cl:man 
16.622.824 lira verilmektedir. 

Hususi idare müdür memur sayısı 
247, müstahdem sayısı 2629 dur. Nafia 
işlerinde 186 memur 1440 müstahdem 
çalışmaktadır. Maarif işlerinde 14318 
memur ve muallim ile 2202 müstahdem 
ziraat ve baytar işlerinde 226 me,mur 
ve 695 müstahdem, sihat işlerinde 588 
memur ve 1442 müstahdem, müşterek 
698 memur ve 714 müstahdem çalışmak 
dır. 

İç bakanlık, raporunda hususi ida
relerin yurdumuzun bugünkü ihtiyaç· 
!arına cevab verebilecek bir şekle so -
kulması ve düzeltilmesi hususunda 
lüzumlu gördüğü tedbirleri ve çarele
ri ayrı ayrı izah etmektedir. 
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Bulgaristanda normal 

rejime doğru ... 
Bulgaristanda 1934 mayıs darbe

•inden beri devam eden idareyi niha
yetlendirerek noıımal rejimin kurul
bıaına doğru ilk adımı te§kil edecek 
olan seçim dün batlamııtır. Seçim 
daha üç pazar günü devam edecek 
Ye ancak martm yirmi yedisinde bit
nıiı olacaktır. 

Seçim nihayetinde kurulacak olan 
rejim, her memlekette alaka uyandı
racak hususiyetleri haizdir. 

Yeni bulgar ana yasasmı hazırla -
Yanlar, siyasi partilere yer vermeyen 
bir rejim kurmak istemitlerdir. Ve 
Bulgaristanın yakm tarihi hatırlana
cak olursa, böyle bir teıebbüsü ilham 
eden dütüncelerin manası bütün vu
~uhile anlatılır. 

Mayıs 1934 darbesi, adedi kırka 
baliğ olan siyasi partiler arasındaki 
boğU§lllanm yarattığı anarıiye karıı 
bir reaksiyondu. Filhakika bu darbe
den evel, Bulgaristanın dahili vazi -
Yeti karmakarııddı. Hükümeti kur -
bıak partiler arasında bir pazarlık 
lrıeselesi idi. Çetin pazarlıktan sonra 
ltunılan hükümet, aağdan soldan bir 
takım hücumlar kartısmda kalır ve 
iktidarda tutunabilmek için her gün 
lcarıılaıtığı bin bir intrikayı önle
llıelde meıgul olduğundan devlet İ§ • 
lel"ine bakacak vakit kalmıyordu. 
buudan ayt"ı olarak devlet içinde 
devlet vaziyetinde bulunan bir ta· 
laın gizli kurullar, zorbalıkla hü· 
lciimete istediklerini yaptırıyordu. 

Mayıs 1934 darbesi Bulgaristan
d. parti boğupnalanna nihayet ver
di. Fakat bu darbeyi müteakib kuru
lan büküme.t de askeri diktatörlüğe 
dayanıyordu. Ve aradan sekiz on ay 
teçtikten sonra iç yüzü büsbütün an
latıldı. 1934 mayıs darbeainden son· 
t'a baıvekil olarak iktidara geçen 
Corciyef, bu darbenin kahramanı o
hıpta birçok maceralara kanıan Vel
Çef ile beraber, kralı istihdaf eden 
daha ıümullü bir darbe ha~ırl~ 
L ·k ukabil bir darbe ıle 1f ba-
"4ll' en, nı V 1 . 

J 
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IQıdası uzaklattırıldılar. e :rer: en. -
! tle krala sadık olan Zlatef g~tı· .. Bı

n aloyh Bulgaristan, parti muca-
'11 • • • !I 1 • ' ----· _,_,. •• .l -

1.)Jsile aevinirken, daha çok iatik
z bir vaiyete düpıüttü. 

Bulga:ristanı bu rüç vaziyetlerden 
"'1rtaran majeste kral Boria olmut
ltiı-. Filhakika Bulgaristanm ana ya
aa ile idareaindeki bu fasılanın tari -
lıini yaunak ıırası geldiği zaman, 
tarihçiler kral Boriıin bulgar mille
tine yaptığı hizmetlere çok büyük 
ter vereceklerdir. Ana yasanın ilga 
~e meclisin feshedildiği, siya•İ par -
tilerin ortadan kalktığı ve devlet 
İdaresinin dayandığı her temelin yı
kıldığı bir zamanda Boria, bulgar 
taıilletini anar§İ içine dÜ§!Dekten 
ltUrtannııtır. Corciyef' den, Zlatc:f' e, 
'toıef'e Köıeivanof'a, fakat daıma 

J 'h ~nnale doğru götürerek nı ayet 
bllgün ana yasalı rejime ulaftırmak
ta. ve nonnal vaziyeti iade etmekte
ct · ır. 

F•kat bu normal rejim, eaki nor ~ 
'bal rejime benzemiyor. Bulgar mü
bevverleri ve devlet adamları, yeni 
alla yu. üzerinde çok durmU§lar
drr. Aylardan beri, bu ana yaaa Bul· 
taristanı metgul etmektedir. Ana 
)..._ aiyaıi partilere asla yer vermi· 
)or. Binaenaleyh bu noktada yeni 
~lllgar rejimi, siyasi parti mücadele-
9riııe kartı reakıiyonun ifadesi olan 
t~ aiyaıi partili rejimlerden farklı -
d~. Mecliate ıınıf, parti ve ırup mü
~delelerine giriftlliyeceiine yemin 
~en ve otuz yaıma baaan her bulgar 
"~tandqı mebusluk için namzedliği
~ 'koyabilir. Bulgar ana yaaasınm 
~altka.te layık olan bir noktası da evb Ye yahud da dul kadınlara rey 
el 'klu vermesidir. Evlenmemi§ ka -

1 IJtla.r bu haktan mahrum kalacak
l~ır. Fakat kadınlar ancak seçebi-
lt'ler, seçilemezler. 

\reni bul gar ana yasası etrafında 
4'.l'lardan beri devam eden hararetli 

ılbiirıakatalar, aradaki fikir ayrılık-
,.. k "d it •nın, parlamenter denıo rası en 
~Otı>oratif devlet ve fatistliğe kadar 
\o andığını göstermittir. Birkaç •Ye· 
t tl çıkan ve birkaç vekilin hükümet· 
tll çekilmesine sebeb olan ihtilaf da 
~' Yaaa etrafında bir anlaımazlık
~· ·Ana yasanın tatbikatına geçilme-
1 ell eve), münevverleri ve politikacı· 

, .. , h ih ·ı·fın ~ ı\lnırelere ayıran bu tı a • 
it rlt dünkü aeçimden sonra arkada 
d ~•ını ve Bulgaristanın tarihin· 

t11 "h d . ~·· 'Ve ı tiyaçlarından oğan yenı 
li J~rtı et!'afında bütün bulgar mille
b~ın toplanmasını dilemek, gerek 
... e~e konı§u olan bu milletin refahı ,,. l' .. Jc 
aı.. ..... u_ selrnesi ve gerek Balkan sulhu 
~a Yerinde bir temenni olur. 

u~us 

D 0 N YA HA. B E -R_L:E.· R İ 
Bir İngiliz nazırı diyor ki Polonya dıs isler 

bakanı Romada 
Bir harp olursa İngiltere 
bundan galip çıkacakhr 

Roma, 6 (A.A.) - Polonya Hari
ciye nazırı B. Bek ibu akşam Romaya 
varmış ve istasyonda Kont Ciano ve 
B. Staraçe ile hükümet, ordu ve par
ti mümessilleri taraf mdan karşılan
mıştır. 

idin uzun zaman 
kabine dııında 
kalmıyıcaklır 

Londra 6 (A.A.) - Mançester'de 
muhafaz;kar kadınlar kulübünde b~r 
nutuk söyliyen zi~aa~ na~m B. Morı
son ezcümle demıştır kı: 

_.:_ Roma ile yapılacak görüşmeler
de muvaffak olacağımızı sanıyorum. 

Biz, bu kararı, zafımızdan dolayı de
ğil, fakat ümidli bulunduğumuzdan 
dolayı aldık ve bu yolda devam kara
rındayız. 

Milletler cemiyetine gelince, bu 
müessese, halen mevcut en iyi ve en 

B. Bek, yarın sabah Panteon'a meç 
hul asker mezarına faşist abidesine ve 
mareşal Pilsudski'nin büstüne çelenk
ler koyacak ve bilahare kıral ve sonra 
B. Musolini ve Kont Ciano tarafın
dan kabul edilecektir. 

Üç gün sürecek olan resmi ziya
reti müteakib B. Bek, Vatikan'a da 
gidecek ve Papalık nazır kardinali 
Paçelli ile görüşecektir. 

Gayda, Ciornale ditalya gazetesin
de, Polonya - İtalya münasebetlerin
den ve B. Bek'in yakında yapacağı 

Roma seyahatinden bahseden bir ya
yazısında ezcümle diyor ki: 

büyük aulh ve kollektif emniyet aleti /ngiliz ziraat nazırı Morison 

Polonya hariciye nazırının Romayı 
ziyareti münasebetiyle, iki memleket 
arasında herhangi bir muahede veya 
protokol imzalanacak değildir. Yal
nız bu ziyaret, iki memleketi biribi
rine bağlıyan politik ve manevi dost
luğun yeni bir tezahürü olacak ve 
Roma ile Varşova arasındaki tesanü
dü faalleştirmeğe yareyacaktır. 

olarak kalmakta devam ediyor. - ·------------------------------

k~~e~~~e~:li~!:~~~~rı:!!~r :~aiı~= i Sovye t 1 e d k. 
li vaziyetinden haberli bulunmakta- r e 1 
dır. Eğer bugiln bir harp çıka~s~, ln
gilterenin bunu galip olar~k ~ıtırec~ 

dava! 
ği hususunda kabinede hıç kımsenın z 1 1 k d 
şüphesi yoktur. Mücadele a~asında~ a n 1 a r su y a s ve 
ingilizd millektu\.::~~s~~y~ :~!~!~~~ 
arasın a en 

si~~·Morison, sözlerini b~tirirken, B. 1• han et 1• 1• t 1• raf ta 
Eden'in uzun zaman kabıne dışm~a 
kalmıyacağı kanaatini de ayrıca bıl-

dinni~• Metaksas devam ediyorlar 
Allnıda bayik 

lazahiirle kaqılındı 
Atina, 6 (A.A.) - Atina ajanaı bil

diriyor: Batyekil Metaksu bu aabah 
Atinaya ~lmi' ve iataayonda bütün 
hükilmet aziar, yilkaek devlet adamla
rı, generaller, tic;aret, ziraat ve en
düstri odaları heyetleri ve işçiler ve 
patronlar delegeleri tarafından hara
retle karşdanmı,tır. 

Baıvekile yapılan milli etere kar§! 
milletin tükranma terceman ol~k .ü
zere, zeytin dalından çelenk verıımı,. 
tir. 

Ba"'ekil, istasyondan batvek~let 
dairC6ine kadar, bütün Atina ve cıvar 
halkının hararetli alkı,lan ve sevinç 
tezahürleri ile selamlanmıştır. 

Negüs tekrar 
habeı tehtına 

geçirilecek mi? 

Lord Halifaks Musolini 
ile Negüs arasında 
bir tavassut yapmıı ! 

(Başı ı. inci $aylada) 

Menkup imparator ile B. Musol~· 
ni arasında tavassut işini Lord Halı
faka görmektedir. Habeşistan me~el.e· 
sini ingiliz • italyan görüpnelerının 
açılmasından evvel halletmeğe çalı
şan ingiliz hariciye nazırı, geçen .. h~f· 
ta Haile Selbiye ile yaptığı gorilş· 
me esnasında İtalyanın bu teklifini 
Negils'e bildirmiftir. Haile Selisiye, 
Habeşistanın dörtte biri kadar me~
haya malik bir kırallığın başına geçı· 
rilecek ve Addia-Abeba'da ıarayında 
oturarak 1talyadan senede on bin in
giliz lirası maaş alacak ve vaziyeti a
şağı yukarı İngilterenin mahmisi bu· 
lunan Hind prenslerinin vaziyetine 
mü,abih olacaktır. 

Gazete, yazısına şöyle devam eyle· 
mektedir: 

Ansızın bilcumlarla italyan asker· 
]erini öldilren, yolları bozan ve mah
sulatı yakıp yıkan Habeş muharible· 
rinin mukavemetini kırmağa muvaf
fak olamıyan B. Muıolini, Haile Se
lasiye'nin Habeşistan üzerin-Oe hük
münü geçirebilecek yegine adam ol • 
duğunu anlamıt bulunmaktadır. Fa· 
kat Negilı, daha bu huauata kararını 
vermlt delildir. 

(Başı 1. inci sayfada) sekreteri Zelenski sağa doğru bir hil-
Kirov'a karşı suykast tertip eylediği- kümet darbesi lehinde gayretlerinde 
ni inkar eylemiştir. . bir in~ili~ ~~h~iye~i ~a~fından. Y.a:-

Bundan sonra isticvab edilen Rıkov, dım gordüğunü bıldırmı~ ve ıngıhz 
t,.thi ~iliğin hilha.ssa Tr~kistler ta- iş~i partisi liderlerinden Aleksande
rafından yapılmakta olduğunu ileri rin, Sovyetler birliğinde sağcı !bir hü
sürmüttür. . kümet iktidar mevkiine gelir ise ken-

Bunun üzerine sabık 'Gepeu şef ı disine kredi vermek vidinde bulun
Yogoda, Buharin ile Rikov'u yalancı- duğunu tasrih etmiştir. Zelenski, bun
lıkla itham etmiş ve demiştir ki: dan sonra bozgunculuk yapmış oldu-

- Kirov'un katli, troçkistler ve ğunu kabul etmi§tir. 
sağcılar merkezi tarafınd~n müz~ke~e Özbekistan komünist partisi sabık 
edilmiştir. Rikov bu katlı mevsımsız genel sekreteri Ak.mal lkramov da 
telakki ediyordu, fakat troçkistlerin Buharin'in Özbekistanı Sovyetler bir
ısrarı üzerine nihayet projeyi tisvip liğinden ayırınağa muvaffak olduğu 

eylemiş ve bilahare meseleden Buha- takdirde lngilterenin yardımını temin 
rini haberdar etmiştir. eylemiş bulunduğu hakkında kendisi-

Casusluğu reddediyorlar ne haber verdiğini bildirmiştir. 

Müddei umuminin sualleri üzerine, Rakovskinin sözlerini tekzib 
Buharin, Lenin ile Sverdlov ve Stali· Londra, 6 (A.A.) - Moskova muha
nin katli projelerinden haberdar ol· kemesi esnasında Rakovskinin bahis 
madığını söylemiş, fakat 1918 de Le- mevzuu ettiği Rusyadaki ingilizlere 
nin, Sverdlov ve Stalin'in tevkif edil· yardım cemiyeti azasından Ledi Mu
meleri hakkında bazı görüşmelere iş.- riel Paaget, Rakovski'nin sözlerini 
tirak ettiğini kabul eylemiştir. Buha· tekzib etmekte ve asla ingiliz •gizli is
rin, bundan sonra, kapitalizmin yeni- tihbarat ajanı olarak çalışmamı' oldu
den te11isi projeleri hakkında uzun ğunu beyan eylemektedir. 

tafsilat vermiş, Amerika ve Japonya ı Krestinski'nı"n •o'"..,lerı· . t k-"b 
1. 1 · 1 d" ~ · · .. 1 a .. nı e ... ı po ıs erıy e temas etme ıgını soy e- ı p · 6 (A A ) S . · .. 

miş ve casus olduğunu reddeylemiş- arıs, . · · -:- 0.syalıst Popu-
. B h · ,. f"k · ·· R"k b" ler gazetesı muharrırlerınden Magde· 

tır. u lmamarın ınt rı rıne gore, 1 ov ır len Paz, Krestinskinin kendisine 1928 
casus o ış ı . · d B 

B d R 'k B h . ,. .. .. .. senesın e erlinde Ekselsiyor otelin-u ara a ı ov, u arın ın sozunu . . . 
. . . . de rast gcldığı hakkındaki sözlerim kesmış ve gerek kendısının, gerek Bu- k "b d k d · · k" 

h · ,. k d" 1 b" te zı e ere emıştır ı: arının en ı grup arına mensup ır-
1928 

· d Alman d 
k ~ 1 kl · · 1 · ~ · - senesın e yada e-ço azanın casusu a ıştıga ettıgın- ~· . v K . ., . . 

den haberdar bulunduklarını bildir- gıldım.l ed. restınskı ye hıçbır yerde 
rast ge me ım.,. miştir. 

Buluırin1in sözleri 
Bu hadiseden sonra, Buharin, yeni

den sözüne devam ederek ezcümle de· 
miştir ki: 

- 1917 de aramızdan hiç birimizin 
imparatorcu beyaz rualara karşı mer
hamet duymak aklımızdan geçmezdi. 
Fakat 1931 de vaziyet başka türlil ol
muştur. Zengin köylüler yani kulak
lar, bize sırf insani sebepler dolayı· 
siyle sempatik gözüktü. Bu. progra· 
mımızda taktik bakrmından milhim 
bir mevki almıştı. O zaman, vaktile 
yaydığımız sosyalizme karşı hakiki 
bir nefret duymağa başladık. 1932 de 
Yenukidze ve Tomski, bir hükilmet 
darbesi fikrini ileri attı. Rikov, bun
dan beni haberdar etti. Troçkistler, 
tethişçilik lüzumu, sağcılar ve Zino
viefciler ise kütleyi ayaklandırmak 
lüzumu üzerinde ıarar etmekte idi. 

Müddei umumi, bir saatten beri i
zahat vermekte devam eden Buharin
in sözünü keamit. ve muhakemeye pa
zartesi gUnil devam edilmek üzere 
celseye nihayet verilmlıtir. 

Sağa doğru bir lıiikümet 
darbesi 

Moskova, 6 ( A.A.) - Muhakeme
nin diln akşamki celsesinde Zelensşi 
ve İkramo'nun da isticvabı yapılmış· 

Gene Rakovskinin sözle
rini tekzib 

Paris, 6 (A.A.) - Rakovski mah
kemede Fransada Royat şehrinde eski 
mebuslardan Nikol'a rast geldiğini ve 
Nikol'un kendisine fransız kapitalist
lerinin Sovyetler birliğindeki muha· 
liflere para vereceklerini vadettiğini 
söylemişti. Nikol. bu beyanatı tekzib 
ederek demiştir ki: 

- Rakovski'ye hiçbir zaman Royat
ta tesadüf etmedim ve kendisiyle söy
lediği mevzua dair ne Royat'da ne de 
başka bir yerde görüşmedim. 

Sovyet rusya ile 
Almanya arasındaki 

konsololuk iıleri 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler birliği ve Almanya hükü

metleri arasında diplomatik görüşme
ler neticesinde, Sovyetler birliğinin 
Almanyada ve Almanyanın Sovyetler 
birliğinde mevcut konsolosluklarının 

kapatılması hakkında bir anlaşmaya 
varıllDJf tir. 

Avusturya Dahiliye Nazırı 
Say• lnkuart 

Avuaturya dahiliye 
nazınnın aöylevi 

Avusturya 
münhasıran 
Almandır 

Linz, 6 (A.A.) - Dün akşam bir 
nutuk söyliyen B. Says 1nkuart A
vusturyanın münhasıran alman olan 
bir memleket olduğunu söyliyen A
vusturya istiklalinin manası Avustur
yanm kendi teahhüdlerine kakift'l ol
mak hakkı olduğunu izah etmiştir. 
Avusturyanın C6a!II onun hıristiyan 

olan mahiyetidir ve ı;iyaset hiç bir za
man akideye karşı mücadele etmeme
lidir. Siyasi bir iradeyi temsil edebile -
cek olan teşekkül, ancak vatanseverler 
cebhesidir ~e bugün naziler, medeni 
ve siyasi haklarda tam müsavat daire
si dahilinde ve kanun sahasında faa
liyetlerini inkişaf ettirmelidirler. Ka
nuni olmayan bütiln faaliyetlerin ni
hayet bulması lazımdır. Nazilerin 
devletin muhtelif şubelerine iştirak 
etmeleri lazımdır. Ordu, her türlü si
yasi tahriklere bigane kalmalıdır. 

B. İnkuart, "hakiki avusturyalı sı
fatiyle açıkça takib edeceğimiz yolu 
açmış olduğundan,, dolayı B . Şuşnige 
teşekkür etmek suretiyle sözlerine ni
hayet vermiştir. 

Yiyanada arbedeler 
Viyana, 6 (A.A.) - Dün üniversite

de na.yona! eoeyaliatlerin bir marıı· 
nı söyliyen bir grup ile vatanververa
ne bir marş söyliyen diğer bir grup a
rasında pek o kadar vahim olmayan 
bir takım arbedeler olmu~tur. 

ispanyada büyük 
deniz muharebesi 
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ITÜRKiYE BASINll .................................................... 
İstanbul ve Hinterlandı zirai 
kalkmmanm modeli olabilir 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi, bu 

batlık altında yazdığı makalede, ls
tanbulda çiçekçiliğin az zamanda 
cok terakki etmi§ olduğunu kayde
derken, bununla berabeı-, Londrada 
çok daha güzel çiçeklerin daha ucu: 
za satıldığını söyliyor, bunun sebebı 
de iyi ve çok yetiştirmek, yani ru
yonel bir ıckilde çalıımak olduğunu 
belirterek böyle bir çalışmadan İs
tanbul ve civar:ının temin edeceği 
f aydalnn işaret ediyor : 

•.• İstanbul ve hinterlandı .. , Bu .a
ha nerelerini ihtiva eder? Edimeden 
geyve boğazma ve ereğli ile Şileden 
Çanakkale boğaz~n~ kad~.r ~lan ka
ralı denizli, nehırh ve gollu koca· 
ma~ bir &&hayı. Coğrafi mevkiinin ti
carete elverişliliği noktasından bu 
sahada altın değerli bir çok itler ara
sında ziraate ayrılacak mevkiin de 
çok yüksek olduğunu kabul ebnek 
lazımdır. Ezcümle meyvacılıkla seb
zeciliğin işte bu sahada çiç~kçilik~e~ 
daha esaslı endüstriler balıne getırı· 
lebilcceği muhakkaktır. 

Meyvacılığın ve sebzeciliğin bu sa
hada en ileri şekillerini bütün sanat
larile beraber kurup yürütmek ba§lı 
ba~ına çok büyük bir iştir. 

Bursa'nın ıeftalilerini, Edimenin 
kaysılarmı ve Tavınnlının üzümle~
ni bütün sahada daima daha nefıs 
yetişmesine itina etmek suretile ~ 
ğaltmak Türkiyenin bu kısmında hır 
kaç ~lhn medeni bulmaktan da~a 
emİft zenginlik kaynakları olacagı-

na !iiphe yoktur. Avru~~a ~~
lik tazıe üzümlerin en guzellel'"lnı lııç 
tereddüdsüz ancak Tüı1kiye yetişti· 
rip sev'kedebilir. Bu güzel iklimimi.· 
zin ve verimli topraklarnruzm bır 
imtiyazıdır. 

ya ıarablık üzümlerimiz? Bütün 
bu Marmara sahilleri sanki tabiat
tan bu sanat şubesi için halkedilmiı 
gibidir. Bir parça himmetle İstanbul 
hinterlandı dünyanın en güzel '8· 
rablarını mebzulen akıtmağa ba:ırr 

eşsiz bir iklimdir. 
Eğer ziraat noktasından memle

kette ehe.miyet verilmesi hükümeti • 
mizin programında dahil buluna11 
kalkınma ve ilerleme hareketine İs
tanbul ve hinterlandında toplu ola. "" 
rak başlanırsa biıçe a~ zamanda hiİ• 
tün memlekete model olacak büyük 
neticelere yarmak mümkün olıacaı.. 
tır •• , 

lÇTlMAt YARDIMIN 
TEŞKiLATLANMASI 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, O

leden beri Üzerinde durduğu içtimai 
yardımın geniş bir teşkilat haline ge
tirilmesi meselesini gene ele alarak 
bunun lüzumunu anlatıyor ye diyor 
ki ı 

"Bu meseleyi içtimai teıkilata aid 
işlerde salahiyetli ve tecrübeli bir. 
zatla konuttum. Şehir hayatma aid 
içtimai yardım işlerinde kartdaıaca-

(Başı 1. inci sayfada) ğnnız meseleyi !Öyle hüli.aa etti : 

parlal.. neticeden dolayı bütün donan- 1 - Bir defalık yardım: lı ara.ı 
ma mensublannı tebrik etmiştir. mak için şehirlere gelen ve bulamı• 

Nazır bütün ecnebi gemilerine tel- yan adamları evlerine, köyle~e 
siz vasıtasiyle şu haberi göndermiş· göndermek. Cenaze kaldırmak, bır. 
tir: hastayı ha.stahaneye göndermek, e ~ 

"İspanya cumhuriyetinin milli vinde bakılıyorsa, doktorunu, ili.cmı 
müdafaa nazırı, Palos burnunun 70 temin etmek. 
mil açığında yanmakta olan asi harb 2 _Muvakkat bir zaman için yar• 
gemisine veya bu gemiye yardım et- dım: Mesela aile reisi ölmü§, geçil .. 
meğe teşebbüs edecek olan tayyare- me imkanlan birden bire kesilmit.ı 
lere cumhuriyet tayyarelerinin yeni- aile ferdlerinden birini hayatını ka • 
den taarruz etmesi muhtemel oldu- zanacak mevkie gelinceye kadar 
ğundan bu gemiye yanaşmanın tehli- yardım. 

keli olduğunu şimöiden haber verir.,, 3 _ İ§ tevassutu: İ§ arayanlarla 

lngilizler miirettebatı adam arayanlan bi~birile karşılaştı· 
kurt.ardılar rarak hem içtimai yardım ihtiyaçla-

rmı kar§ılamak, hem de bu sayede it 
Londra, 6 (A.A.) - Amirallık da- tevassutu için tavsiye usullerini kö

iresine gelen resmi malumata göre, künden kaldırmaya imkan yarat• 
bu sabah, Kempenfelt ve Boreas in- k ma • 
giliz torpido muhribleri, batmakta o· 4 _ Devamlı yardım: Her türlü 
lan asi ispanyol Baleares kruvazörü - vasıtadan mahrum olan, çalı§amı· 
mürettebatından bazılarını kurtar- yan, darülacezede yer bulamayan a. 
mıştır. damlan, ömrünün geri kalan kısmtn1 

Bir İngiliz neferi ijldii. tok kamile ikmal etmek üzere bir 
Gene amirallık dairesine gelen ha- uu·af a mal etmek; 

bcrlere göre Borcas mürettebatından 5 - Serseri meselesi: Bugün hal -
bir bahriye neferi, bu kurtaıma ame- kın dağıttığı sadaka ve yardım}~ 
liyesi esnasında, asi ispanyol filosu- asıl muhtaçlardan çalan serseriler 
na hücum eden ispanyol tayyarele- var. Zekalarını, halkı acındırmak ve 
rinden atılan bir bomba parçası ile çalışmadan geçinmek için kullanr
ölmüştür. Gene Boreas mürettebatın· yorlar. Zabıtanın yardunile bunlan 
dan üç kişi de yaralanmıştır. İngiliz meydana çıkarar.ak faaliyetlerine 
gemilerine hiç bir bomba düşmemiş· nihayet vermek ve geçinmeleri için 
tir. ancak 'ahtma yolunu açık bırak-

Cebelüttarık'tan son alınan haber- mak lazmıdır. 
lere göre, ingiliz torpido muhripleri, Ortada bir içtimai te§ekkül bulu
batmış olan Balcares asi İspanyol nacak olursa cidden muhtaçları, bir 
kruvazörü mUrettebatından 100 kişiyi mahalle iç.inde tesbit etmek, bir şe
kurtannıştır. J birdeki muhtaçlar hakkında fi!ler 

Almanya ile Frankocu ls.panya tutmak ve merhametin serseriler ve 
haylazlar tarafından soygunculuk, 

arasındaki ticaret dilencilik ve iz'aç mevzuu yapılması-
Berlin, 6 (A.A.) - Havas ajansın • na mani olmak mümküdür. Tek ba. 

dan: 1938 senesi zarfında Almanyanın §ına bir vatanda§, kendisini acındı
frankist İspanyadan yaptığı ithalat 136 racak yolda mcktublar yazan, vazi -
milyon marka baliğ olmaktadır. Al- yeller kuran bir serserinin, bir içki 
manyadan yapılan ihracat ise 66 mil· mübtelaaının maskesini dÜ§Üremez, 
yondan ibarettir. Bakiyenin Almanya- aldanır. Fakat bir içtimai yardım 
nın frankist İspanyaya yaptığı hizmet- cemiyeti bu gibi mukeleri pek ça-
_ıe_re~lw-=-fl_llk_t_u_tu_Imaaı __ mub,,,_____:,_teme~~ldiı-"....;•_...;...w...;..._buk~_ •• •• • • .,. 
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Yazan: Çeviren: 
Yüz.batı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 

ZEYL 
Plevne ordusunun kuruluşu 

( Ordre de bataille) 
3 batarya (a) albşar toplu. 

OÇONCO FIRK.A 
Kumandan: Mirliva Tahir paıa. 
Beıinci liva: Kaymakam Riza bey. 
Dokuzuncu alay: 

Piyade: Mirliva Emin pqa. 
10 tabur 

Süvari: Miralay Osman bey. 
1 süvari bölüğü <karargah muhafız· 

lan) 
2 bölük osmanh kazakları. 
10 bölük Selanik süvariler.i. 

Onuncu alay: Binbqı Isa bey, 
Altıncı liva: Miralay Yunus bey. 
On birinci alay: Kaymakam Ali Rı. za bey. 1 çerkes müfrezesi. 

On ikinci alay: Kaymakam Talat bey Topçu: Mirliva Ahmet pqa. 

2 süvari bölüğü ve bir atlı çerkes 3 batarya ( a) albtar toplu. 
müferezesi. 1 istihkam bölüğü. 

2 batarya (a) altııar toplu. Yekun: 46 tabur piyade, 19 süvari 

IHTlY ATLAR bölüğü, 500 çerkes, 12 batarya, 1 bölük 
Kumandan: Mirliva Rifat pafa. istihkam, yani 30.000 kiti, 72 top. 

Oaman Paşanın kumanda aındaki kuvvetlerin icmali 
Tabur Süvari bölüğü Batarya 

Plevne kolordusu: Osman Pqa 

Şimal. garbi kolordusu: Mehmet lz 
zet pqa (Vidin'de) 
Şimal • garbi hududunda : 
Lom Palanka'da ı 
Rahava'da: 

Balkan kolordusu: Şevliet pqa 
:COrhaniyede): 
Kormaçi ve Taıkesende : 
Etropol'de: 
Sofya'da: 

2\limed Hıf'zı Patanın liumaıidasında 
Orhiniyede toplanan takviye kıtaaı: 
Osman pqanm kumandası albndaki 

snecmu kuvvet ı 

46 
Tabıır 

12 
4 
3 
5 

24 
Tabur 

6 
12 
4 
6 

28 
Tabur 

17 

115 

19 
Süvari bölüğü 

1 

1 
Süvari bölüğü 

1 
1 

o 
2 

Süvari bölüğü 

6 

28 

Sekizinci fasla aid 

12 
Batarya 

1 

1 
Bı'\tarya 

2 
1 

2 

5 
Batarya 

2 

ı eylUl 1877'de mevziler ve ilıihkaml.ann, mulia/ızlarının 
ve kumandan l.annın liateıi 

Sol cenah 

Opaneç tabya1an: Süleyman bey 
Bukova tabyaları: Mehmet Nazif bey 
Yanıkbayır tabyası (garb) 
'.Adil Pqa: 
X anıkbayır tabyası: <tark) 
Edhem pata: 
Bat tabya: Hafız bey. 
!Kanlı tabya: Kara Ali Pqa 

:Yekun: 

'.AbE tabyası: Atıf paıa 
Merkez. 

Tabur 

2 
4 

3 

2 
2 
1 

14 

Top 

6 
3 

6 

3 
4 
2 

24 

Kaba baılıklı 
bir baımakale 

ı · 11111. 1. 11 ••• 11 •• 111 ••• 1 •••• 111. 1111. \. l~ ... ---~ ..... ~-?~!_? __ .,.,.,.,_,.ı 
Büyük İngiliz şairi Şekspir- "~ 
in bütün eserleri türkçeye • " """ "' 

çevrilmit değildir. Ankara : 

''Zanaat/ar 
ve .•• ,, 

(Başı 1. inci sayfada) 

mcktir. Kelime fransız dilinde, 12 nci 
asırda kullanılmaya başlanmıştır. Baş

ka dillerde orijinini bulamadığımız 

bu kelimenin orijinini bir de türkçede 
arayalmı. 

Güneş - Dil metoduna göre, keli
menin etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) 
lndustrie: İnğ + id + üş (üğ) + 

(4) (5) (6) (7) 
it + ir + iğ + eğ 

(1) İnğ ["iğ" nin genzel şeklidir. 
(ende + lemek); (iyde + lemek); 
her iki kelimenin manası tetkik ve 
tamik etmek demektir. Görülüyor ki, 
anakök "iğ" dir ve genzelleşince, 
"enğ" olmaktadır]: Güneşin evsafın
dan parlaklık, zeka, bilgi, hareket 
manalarınadır. 

(2) İd: anakökteki manaların ol
muş, yapılmış olduğunu bildirir. 

(3) Üs: Orijinde "üğ" dür. "S", 
"f' den değişmedir. Netekim kelime
nin orijinini arayan klasik etimolojik 
lugatlarda "endüs" yahut ''endos" de
ğil, fakat "enduk" kelimesine temas 
ederler ki burada da ''s" yerine "k"; 
grekçede "endih.eos" şekline yanaşır
lar ki burada da "endis" değil, "en
dih", yani "s" değil ''h" görülür. İşa
ret ettiğimiz "k" ve grekçedeki "h", 
okunmaz "g" den gelişme olduğu gi
bi, ''s" de bunlar gibidir. Buraya ka
dar tam manalı bir kelime teşekkül 
etmiş bulunuyor. 

(İnğ + id + üğ) - İğidüğ - İğideğ
tde. 

Bu kelime, türkçede şu manalara 
gelir: bilgi, kabiliyet, itiyat, adet, 
maharet, ince sanğat; umumiyetle 
san&"at, meşğale, meslek, çeviklik, hü
ner. Bir misal: Balıksıt ide = balık
çılık sanğatr. İde'den türeyen "idele" 
(ideliğ) &Özü, maharetli, tecrübeli, 
bilgili, liyakatli; adet edinmiş, alış
tnlf; meığuliyeti olan, bir sanğat bi
len, sanğatta istidadı olan, sanğatk~r 
demektir. 

Bulduğumuz kelime üzerinde tesir 
yapan 90raki elemanların da rollerini 
.a liyeliım: 

4}1t. Bu eıenı.u, _,._..,._ ""'•u••' 
kelimenin manasını 

(5) tr: unsuriyle beraber 
(6) İğ: üzerinde tekarrür 
(7) Eğ: Bu unsur, bütün 

tamamlar ve isimlendirir. 

ettirir. 
manayı 

O halde İndustrie, veya kullandı
ğnnız teleffuza göre endüstri, "ide" 
ka11ılığı olan bütün manaların bir 
şey Uzerinde tekarrür ettirilmiş ol
duğunun ifadesidir. 

Ulusun başbetkesi hakkındaki dü· 
9üncelerimizi bitirirken, diyelim ki 

<t 

herhangi bir dilde yazı yazanlar için 
şundan bundan, voya şuradan veya 
buradan fikir almak veya doğrudan 
doğruya kendi fikrini anlaşılır yolda 
ortaya koymak esaslı bir §arta bağlı
dır. O da, kullandığı dildeki kelime
lerin doğru ve dürüst manalarına niı
fuz etmiş olmak. Böyle olmadıkça, 
yazılan yazılar, fikir de11bederliğin
den başka bir manzara arz edemez 
Bundan kurtulmak için Cümhuriye- • 
tin yarattığı çarelere baş vurmak, hıç 
te fazla zahmet sayılmaz. Küçük bır 
tevazu: Ankarada Dil Fakültesine 
devam! 

l•mail Müştak Mayakon 

Onun için 

Bütün ~EKSPİRİ 
Okuyup anlamak, bütün 
eserlerinin nelerden bahs-
ettiğini öğrenmek şimdiye 

kadar birçokları için 
imkansızdı 

Halbuki artık mümkün 
olmuştur 

Charlea Lamb ile May Lamb'in 

Not: Zanaatlar kelimesi Kamutay
da bulunan küçük sanatlar kanu
nundan bahseden dünkü yazonızda 
kullanılmıfh. Bu kanun projeai Eko
nomi Bakanlığı tarafından hazırlan- • yazdıkları rJe Nureddin Artanı-* 
dığı zaman ismi "küçük sanatlar,, uı lf'ÜHl bir dille türlzçeye 
idi. Proje iktisa.d encümeninde gO
rüıülmekte iken "bütün küçük sanat 
kelimelerinin zanaat olarak deği!ti
rilmeai,, hakkında Bay Yuauf Kemal 
Tengirşenk'in teklifi Üzerine zanaat 
tabiri kanuna mal olmuttur. 

çevirdiği 

ŞEKSPİRDEN HİKAYELER 
Kitabını okuraanız, bu &Özümü-
zün doğruluğuna inanacaksınız 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
neljriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi v• 

• halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha• 
berler - 17.30 den itibaren halkevindeıı 
naklen: inkılap dersi (Mahmut Esat Boz· 
kurt). 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak neşri· 
yatı - 18.45 İngilizce ders : Azime İpek 
- 19.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Servet Adnan ve arkadaşları) - 20 Saat 
ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Türk mu
sikisi ve halk şarkı1arı (Melek Tokgös ve 
arkadaşları ) - 21 Spor konuşması : Vildan 

• Aısir. - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1-
0skar: Russiche Tanz. 2- Valtöyfel : Tout 
Paris. 3- Lehar: Iva. - 22 Ajans haberle• 
ri - 22.15 Yarınki program. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türt 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak 
neşriyatı., 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Çocuklara 
masal: Bayan Nine -19 Şan: lnci, piyano 
ve keman refakatile - 19.30 Memlekc& 

• şarkıları: Malatyalı Fahri Kayahan tara• 
fından - 19.55 Borsa haberleri - 20 Ri• 
fat ve arkadaşları taarafından türk musiki· 
ıi ve hal~ Garkıla rı - 20.30 Hava raporu 
- 20.33 Ömer Rıza tarafından arapça söy• 
lev - 20.45 Belma ve arkadaşları tarafın· 
dan türk musikisi ve halk şarkıları (saat 
ayarı) - 21 .15 Fasıl saz heyeti: İbrahim 
ve _arkada§~arı tarafından - 21.50 Radyo 
fonık temsıl: Studyo orkestrası refakatilo 400 den fazla syfa, 20 (Aşkın manlsı) - 22.45 Ajans haberleri 

• - 23 Plakla sololar, opera ve operet par• 
Küçük Dış Haberler 

''" ...... ... ttt 

X Viyana - Milli müdafaa nazın, 

askerlik yaşını yirmi olarak tesbit eden 
son kanun mucibince 1917 ve 1918 do
ğumlularmı askerliğe çağırmıştır. 

X Laspezya - Bir İtalya denizaltı 
gemisi Tino adaları açıklarında yaptı -
ğı dalma tecrübelerinde 83 metre de
rinliğe kadar inmeye muvaffak olmuş
tur. 

eser bununla beraber ~fı;~~ü P~~:r0;!~:3o Son haberler ve erte-

fİyatl 1 lira 

Kitabçınızdan isteyiniz! 
.._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 

Avrupa: 
v.1. ~ ... ~ VE OPERETLER: 16 Frank· 

furt - 18 Beromiınster - 20.30 Kopcnhaı 
- 21.45 Paris - 22 Stokholm - 24 Frank• 
furt. 

O!<KESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FON!K KONS~kLER: 12 Hamburg -
16 Breslav - 19.35 Viyana - 20 naın· 
burg, Laypzig - 20.10 :liudape3te - 21 

X Roma-İtalya kıralı, Yemen la- ,----------------...... Berlın, Bruksel, Milano, Roma - 21.20 a• .LK u Miinih - 22 Var§ova - 22.30 Kolonya -
ralı İmam Yahyanın oğlu Prens Hüse- 23.5 Lıik&emburg. 
yini kabul etmiş ve dün gece sarayda ODA MUS1KlS1: 15.40 Liypzig-17.10 
akşam yemeğine alıkoymuştur. HALKEVLERJ DERGiSi Breslav - 18 Hamburg - 20 Frankfurt, 

Sottens - 20.30 füıkreş - 21.15 Stuttgart 
X Prag - BB. Beneş ve Krofta, cu- - 22 .Paris • J:'.T.'ı'. 2.ı.35 lJroitvıç. 

martesi günü akşamı, burada bulunan SOLO KONSERLER!: 15.25 Hamburı 
ı..J lkünün mart tarihli 61 inci Amerika birleşik devletleri sabık reisi - 15.40 Konigsberg - 17.5 Stokholm -

B. Huver şerefinıe büyük bir kabul reı- sayısı çıkmıştır. 17.15 Milano - 18.10 Kolonya - 20.20 
Monte Ceneri - 20.40 Sottens - 22.SO 

mi tertip etmişlerdir. İçindekiler: Stuttgart. 

X Tokyo - Polis, sosyal kütleler İç İşler Bakanı ve Parti Genel NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): li 
P

artisi reisi B. İto Obeye karşı suykast s Hamburg - 12·35 Prag - 16.15 Varaova • ekreteri B. Şükrü Kayanın - 20 Berlin. 
teşepbüaüne ittirik eden üç kişiyi tev • Halkevlerinin yıldönümünde ver-
kif eylemiştir. .~diği _~~e!!~.:. .. P_rof!sör~= 

X Ottava - 1930 ve 1935 .enelerl dünyasında deniz nakliyatı, P. 
arasında başvekalet makamını işgal et- Naili Boratav: Bey Böyrek hi-
mİ§ olan Bonnet sıhhi sebebler dolayı· kayesi, M. Emin Erişirgil: hu-
siyle 1924 senesinden beri deruhte et· kukun üç cephesi ve hukuk ted-
tiği muhafazakarlar partisinin şefliğin- risatr, 01:1han Şaik Gökyaz: Ba-
den çekilmiştir. na bir seslenen var (şiir), V. V. 

X Atina - Veliaht Prer1$ Pot, refi -
kasiyle birlikte Atina'ya dönmüş ve 
hal~ tarafından tezahüratla karşılan -
mıştır. 

X Los Anjeles - Tuğyanların bi
lançosu: 159 ölü, 74 kayıptır. 

Bartold Mir - Ali - Şir ve siya
si hayatı, Ömer Barkan: Türki
yede toprak meselesinin tarihi 
esasları, Sıdkı Akozan: Niçin 
niçin (şiir), Şevket Aziz Kansu: 
Dr. Alexis Carrel ve Lindberg, 
Münir Hayri: K u k 1 a ti
yatr06u, Behçet Kemal Çağlar: 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
.l! Pariı - P.T.T. - 17 30 Viyana - 20.SO 

HAFfF MUZIK: 6.30 Alman istasyon
ları. - 10.30 Haınburg - 12 Kolonya, Lb
ppzıg - 13.15 Münih - 14.10 Frankfurt, 
Laypzig - 14.15 Berlin, Kolonya - 15.35 
Berlin - 16 Alman i&tasyonları - 17 Be• 
romünster - 18 Königsberg - 18.30 Fran· 
kfurt - 19.10 Berlin, Kolonya - 19.lS 
Stutt&art - 20.15 Tuluz. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart -
16 - Keza - 21.30 Hamburg. 

DANS MÜZ1G1: 19.10 Königsberg -
20 Münib - 21 Kolonya - Z2.10 Floransa 
- Milano, Roma - 23.25 London - Regi• 
onal - 24 Droitviç, Lüksemburg - 0.30 
Droitviç 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. Timur piyesinden bir parça, 
Halkevlerinde göze çarpan ça
lışmalar, Nahid Sırrı: Bir oku
yucunun notları, Ömer Barkan: 

Aydm vilayet meclisi 
- -- --------- Yazan: Alexi• T ol.toi No: 20 

---- --r:-;'~r'l!"'.'ll= -----
•n~•----------

"Şükrü Kaya, sözleri, yazıları,.. 

Pertev Naili Boratav: Edmond 
Sanssey: Türk halk edebiyatı, 

H. Ortekin: L. P. Potopov: Şar 
tarihi taslakları, Fevziye Abdul-

'.Araba tabyası: Tevfik bey. 
Ömer tabyası: Ömer bey 
lbrahim tabyası: İbrahim bey 
Çorum tabyası: 

2 
3 
3 
2 
2 

4 
4 
2 
4 
4 

--- IL......ıiııftiWtuı'.~i.I..._.L.Al.!J~~~BI: lah: Faruk Nafizin akıncı türk-

Aydın (Hususi) - Vilayet umwnt 
meclisimiz toplantısında yol, arazi ve 
bina vrgilri taksit müddtlrini karar· 
laştırmış, Bozdoğanda salı günlri bir 
hayvan pazarı kurulmasını kabul et• 
miştir. Mclis, ticart maksadiyle kulla· 
nılan binek otomobillerinden 120, kam
yonetlerden 150 kamyoniardan da 180 
sepetli motosikletlerden 50, sepetsiz· 
terden 25 kuruş aylık rüsum alınması· 
nı uygun görmüştür. Büdce encümeni 
gelir büdcesini 914 bin lira olarak tes
bıt etmiştir. 

-: kül eri. ----------Yekun 18 12 
(Sonu var) 

: Mecmuanın fiatı 25 kuruştur. 

= I~"'------_,.-,.,.,,.,.,,,__,,_.,.,.,..~~ --- -~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ---111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: -- -= 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hulôsa 
[Boyarlardan Volkof'la Moskovaya ge

len Alyoşka isminde bir çocuk, orada baba
sından mütemadiyen dayak yediği için e· 
vinden kaçan Aleksaşka admda diier bir 
çocukla hayat arkadaşı olmuştur. 

Ölen Çarın Sofiya ismindeki haris kızı 
da prens Golicin'i sevmekte ve imparato
riçe ilan edilmeği istemektedir. 

Rusya feci bir haldedir. Baş yoktur ve 
herkes blribirinin aleyhindedir. 1ıte bu va
ziyetten istifade eden Sofiya taraftarları 
aylıklı yabancı askerleri önayak ederek bir 
isyan çıkartmııılar ve halkı buna teşvik i
çin de çareviç tvanın öldürülmüş, Çar 
Petronun da bu ikibete düşmek üzere bu
lunducunu işa etmişlerdir. 

Fakat bunlar sağdır. İsyanın neticesi ise 
Sofiya'nın imparatorluk naibi ve lvan'ın 
da çar ilan edilmesinden ibaret kalıyor, ve 
Rusya gene eski haline avdet ediyor. 

AleksaGka yolda rastladığı babasından 
tekrar kaçarak yabancılar mahallesine gi
diyor. Orada Franz Lö For'un hizmetine 
giriyor. Kıral Petro ise artık bir delikan· 
lı olmak üzeredir. Hep harb oyunları oy
nuyor.]. 

Çariçe esnedi. Canı bir şey istedi. 
Ne olduğunun farkında değildi. Sor
du: 

- Nikita Moisseeviç, unuttum. Bu
gün kahvealtı ettik mi? 

Zotov işini bırakarak ayağa kalktı, 
aernm verdi: 

- Çariçe anamız Natalya Kiribov
na, dedi, yemekten sonra uyumak 
lutfunda ve uyanınca da kahvealtı et
mek tenezzülünde bulundunuz. Kre
malı yemiş, armud kompostosu, ma
nastırın balından yediniz. 

- Sahi 1 Nerede ise ak,am duasına 

Çariçe tembel tembel kalktı, yatak -
odasına gitti. Orada, mumların tfl· E 
ğında (pencerelerin perdeleri daima : 
kapalı idi) divar boyunca sıralanmış : 
ve kumaşlarla örtülü sandıklar üzeri- : 
ne oturmuş ihtiyar hizmetçiler, alçak -
sesle kavga ediyorlardı. Kuklalar gi- :: 
bi hep birden ayağa kalkarak Çariçe- E 
yi selamladılar. Çariçe, yüksek arka-
lı bir Venedik koltuğuna oturdu. Ya- : 
tağın ardından çipil gözlü bir cüce E 
kadın surüne sürüne çıktı, gelip ayak- : 
larına kapandı, bir çocuk gibi yavaı 5 
yavaş hıçkırmağa başladı. Kocakarıla- E 
rın kendisine hakaret ettiklerini an- : --

--- rast geldi. Volkof, nefes nefese sor
: du: ---: mü? 

gördünüz Hey, mujikler, çarı 

: Acaba demin kayıkla geçen o 
E değilmiydi? Kukuiye doğru gidiyor
: du. Onu yabancılar arasında arayınız .. 

Yabancılar mahallesinin kapısı he
E: nüz kapanmamıştı. Volkof kapıda 
- duran bekçiye fena fena bakarak, atı
: nı Almanların toplanmış oldukları 
: bir yere doğru sürdü ve at üzerinden 
E çarı gördü. Yanında orta boylu, uzun 
E saçlı, kaftanının etekleri. yanlarına, 
: doğru hindi kanatları gibi açılmış bi
- risi vardı.Vücudundan iyice uzaklaştır 

--

lattı. Çariçe aldırmadı. Sordu: 
- Ey kadınlar, bana rüyalarınızı 

anlatın bakayım, bu gece Tek boynuz
Ju'yu rüyanızda hanginiz gördünüz? 

Narvo kale•i önünde, muharebeden •onra mrş olduğu bir elinde şapkasını tutu
yor, öteki elini bastonuna dayamış, -
köpek oğlu - bizzat Çarla gülerek, 
serbest serıbest konuşuyordu. Petro, 
baş parmağının tırnağını kemirerek, 
dinliyordu. Ve bütün bu Almanlar, 
hiç sıkılmadan onun etrafına dizil· 
miş, duruyorlardı. Volkof atından in· 
di, kalabalığın arasından bir yol bu
larak ilerledi, çarın önünde, diz çök
tü: 

············································ 
Sarayın kulesinden, ağır bir çan 

sesi duyuldu. Akşam olmuştu. Kori
dorlarda, merdivenlerde, uykudan 
şi~mış gözlerini uğuşturan bir sürü 
adam göründü. Bunlar, Sofiya tara· 
fından Petronun yanına verilmiş en 
aşağı tabakadan asılzadeler, Stolnik'
lerdi. Aralarında Vasili Volkof da 
vardı. Babası, etek öpe öpe alnını 
şiş içinde bırakmış, fakat bu şerefe 
nail olabilmişti. Burada hayat rahat
tı. Tıkabasa yeniliyor, senede altmıf 
ruble de aylık alınıyordu. Yalnız ya
pılacak bir iş olmadığı için ukıntıdan 
patlamamak imkansızdı. Hemen bü
tün gün uyuyorlardı. 

da· 

vet ediyordu. Çarı bir türlü bulaımı· 
yorlardı. Stolnikler bahçeyi, bostanı, 
nehrin kenarlarını alt üst ettiler. Ça
riçe, onlara yardım olsun diye, sesi en 
kuvvetlilerden yirmi kadar dadı gön
derdi. Herkes bağırıyor, onu arıyor
du. Çar ortada yoktu. Yarabbi! Ya 
boğuldu ise 1 Stolnikler şimdi iyice, 
gözleri açılmıştı. Eğerlenmemiş atla
rına binib bağıra çağıra tarlalara da
ğıldılar. Saray alt üst olmuştu. İhti
yar hizmetçiler fısıldaşıyorlardı. 

Belki de fimdi, babacığımız, o muhte
rem boğazı keailmiş olduğu halde yer
lerde yatıyordur .. " 

Bu fısıltılar Natalya Kiribovnayı 

büsbütün çileden çıkarmıştı. Koşa ko
şa kapıya indi, kararmı.ş tarlaların 

üzerinde hafif bir duman vardı. Dere 
içlerinden yaban horozlarının sesleri 
geliyordu. Kapkara Sokolniki onnanı 
üzerinde pırlanta gibi bir yıldız gö
ründü. Natalya Kiribovnanın ıçıne 

bir ağrı duştu, kollarını bükerek in
ledi: 

- Petinka, benim sevgili Petrocu
ğum ... 

............................................ 

"Muhakkak ki bunu yapan Sognka 
(*.lı') dır... belli, onun parmağı var 
bunda. Dün akşam sarayın etrafında 
biri dola~ıyormuş. Çizmesinin kon
cundan bir bıçak sapı görünüyormuJ. 

Vasili Volkof, nehir boyunca dört 

tezyif ifade eden nala giderken ateş yakarak etrafın· (Z) u. da ballı& olmut bir kaç balıkçıya 

- Haşmetlim, dedi, anneniz çariçe 
sizi pek merak ediyorlar. Allah bilir 
aklına neler gelmiyor. Lütfen akşam 
duasında bulunmak üzere dönseniz 1 

Petro sabırsızlanarak başını omuzu-
na eğdi: 

- İstemiyorum ... Git 1 
Ve Volkof'un yerinden kımıldama

dığını görünce, yüzü hiddetinden kıp 
kırmuı ke1ildi. Stıolnikin kaburgaları· 

na bir tekme sallayarak tekrarladı: 
- Defol... Köle 1 
Volkof, süklüm püklüm çarı selam

ladı, ve gülüşen almanlara bakmadan, 
çariçeye malumat vermek üzere atını 
tırısa kaldırıp uzaklaştı. Bu aralık, 
kalabalığın toplanmış olduğu hanın 
kapısından, pembe ve çift gerdanlı, 
başında ve sırtında el örgüsü, takke ve 
yelek, ayaklarında kanaviçe terlikler• 
le görünen Yohan Mons adındaki şa· 
rapçı, ağzından piposunu çıkarıp: 

- Haşmetlim, dedi, evden ziyade 
bizim aramızda bulunmaktan hoşlanı· 
yor. Burası daha neşeli. 

Etrafdaki bütün alınanlar da ağız· 
tarından pipolarını çıkarıp tasdik et· 
tiler: 

- Evet, burası daha neşeli 1 
Ve uzun, zayıf boynunu sallayaralc 

dinleyen çara, pek zarif, bol kıvırcı1' 
perukalı, İsviçre tebaasından yüzba: 
şı Frantz Lö For'un söylediklerin' 
duymak için daha ziyade sokuldutat• 

Petro ona, Yauza nehri üzerinde 
rastlamıştı. Petro, kaba, uzun kayıği)'' 
le geçiyordu. Uşaklar, hiç bir usule tl• 
bi olmadan kürek çekiyorlardı. Pett<' 
baş tarafta idi. Batan güneşin ışıkları. 
kiremidlere, ağaçlara, evlerin üzerle' 
rindeki oklara, güvercinliklere yelde' 
ğirrnenlerine vuruyordu. Kremlin tll' 

rafından garip bir musiki geliyordıl· 
Sanki Petronun gözleri önünde, kil' 
çükken dadısının anlattığı şehirlerde., 
biri teceuüm ediyordu. 

Sonu var) 
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Yoğurt ve yiğit 
Yoğurdu kimisi kaymağiyle yer, ki

mis. ue kaymağına tahammül edemez, 
bazısı uzerine ıekcr tozu eker. Tuz 
ekenler de vardır. Rahmetli hocam onu 
plavla yemeği sevdiği iç.in bir elinde 
plfıv kaıığı, bir elinde yoğurt klqığı tu
tarak iki eliyle yerdi .. Onun için her 
yiğitin bir yoğurt yiyi§İ vardır, derler. 

Fakat her yiğitin - yiyiı tarzı nasıl 
olursa olsun - yediği yoğurt daima aynı 
yoğurttur. Peynirin her memlekete, 
hatta aynı memleket içinde her mınta • 
kaya mahsus batka baıka çeıidleri ol
duğu halde, yoğurt hangi memlekette 
ve hangi hayvanın sütünden yapılırsa 
yapılsın gene aynı yoğurttur. Silivri 
yoğurdu ile kase yoğurdu yahud torba 
yoğurdu arasındaki aynlık peynirler 
arasındaki aynhk gibi değildir. 

Firenkler de yoğurt yemesini öğren
diklerinden beri gene aynı yoğurdı. yer 
ler. Onlann inekleri daha iyi ve 
daha ustalıkla beslendikleri için yo -
ğurtları da bizimkilerden daha lezzetli 

·olur. Fakat bundan dolayı bizim yo
ğurtla onlannki arasında fark bizim 
kaşar peyniriyle onların gravyer peyni
ri arasındaki fark kadar olamaz. 

Yoğurdun böyle her yerde aynı yo
ğurt olmasına ve her yerde aynı raibe· 
ti bulmasına - bütün milletler arasında 
ba§ka hiç bir §eyin yapamadıfı ittifakı 
haııl etmesine • sebcb yoğurd mayası
nın bir tek mikrob olmasıdır. 

Vakıa üzüme konarak onun suyu
nu §araba çeviren mikroblar gibi, ıü
dün içine girerek sütteki laktozu asid 
laktik haline çeviren, kazeini kablqtı
ı-nn, südü ekıiten pek çok mikroblar 
vardır, fakat südü yoğurt haline geti • 
ren bir tek mikrob, yoğurt mayasıdır 
Onun yanında daima baıka mikrob bu
lunursa da, ötekilerin iti ancak maya • 
tun ifrata giderek südün kaymağını da 
Yoğurt haline aokmamuı içindir. 

Filistindeki 
muharebe! 
Harekata 6 tayyare 
3 alay iıtirak etti 

Kudüs, 6 (A.A.) - Orta Filistinde 
arablara karşı yapılan muharebeye Uç 
alay ile altı tayyare iştirak etmiştir. 

Arablardan 50 kişinin ölcürüldüğü ve 
SO ki§inin de yaralı olduğu halde esir 
edildiği bildirilmektedir. 

Tayyareler kum-el-Fahm civarın
daki kasabalara iltica etmiJ olan arap
ları yerlerinden çıkarmak için bu nok
taları şiddetle bombardıman etmek
tedirler. Firar edenler mühim mikdar
da harp malzemesi terketmişlerdir. 

Avusturya biletlerinde 
ecnebilere tenxilôt 

Viyana, 6 (A.A.) - Avusturya de· 
tniryolları genel direktörü gazetecile
re Avuıturyaya gelecek olan ecnebile
re Avusturya'da en aşağr yedi gün 
ltalmak şartile geli' gidi' biletlerinde 
Pek yakında yilzde altmış tenzilat ya
Pılacağmı bildirmi§tir. 

Yoğurt mayası olan mikrobun mü
him bir ha11ası da kendi vatanından 
baıka bir yerde, tarktan garba gittiği 
vakit oranın iklimine alııamıyarak kısa 
bir zaman içinde bozulmasıdır. Onun 
için buradan Avrup~nın garbına gön -
derilen yoğurt mayası orada biraz ekıi
yince arbk ıüdü yoğurt yapamaz. O· 
nun yerini tutan Avrupanın yerli süd 
mikroblan südü yoğurttan büsbütün 
baıka ve yenilemiyecek bir ıeye çevi
rirler. Bundan dolayı Avrupanın gar -
hındaki yoğurtçular, her vakit asıl yo -
ğurt yapabilmek için, buradan "ıık sık 
taze yoğurt mayası götürmeğe mecbur 
olurlar. 

Yoğurt yemeği avnıpaldara öğre • 
ten Meçnikof onu 1ıençlik ilacı diye ta
nıtmııtı. Bu hekimin nazariyesince ih -
tiyarhk barsaklann mikroblarla kirlen
mesinden ileri geldiği için yoğurt ma
yası o mikroblara karıı gelerek inaa· 
nm ömrünü uzatmağa iyi bir vasıta o -
)ur diye aanılmııtı. Yoğurdun bu türlü 
ilaç olması, öteki gençlik ilaçlan gibi, 
pek ıüpheli olsa da mide ve barsak 
hastalıklarında, karaciğer yorgunlu -
ğunda, böbrek haatalrklannda, ateşli 
hastalıklarda pek değerli ve hazmı da • 

ima kolay bir gıda olduğu hiç §Üphesiz
dir. Mide kanserine tutularak her ye -
diklerini çıkaran hastalara bile, firenk 
hekimleri, yoğurt yemeği tavsiye eder
ler. Bizim yoğurt, firenkler onu tanı -
dıklanndan beri. Hemen her hastalık
ta başlıca gıda olmuştur. 

Bizde yoğurdu övmeğe hacet yok
tur. Herkes onu sever ve değerini tak • 
dir eder. Ondan baıka biz ayranı da se
veriz. Firenkler henüz ayranı tanı • 
yıp onu "zarafet birle" höpürdebneği 
öğrenememiılerdir. Onlar ne kadar na
zik olsalar, gene kenann dilberi sayıl
dıklarından ayran içmesini bilecek de -
recede nazenin olamazlar... G. A. 

Demiryol Frah 

ikinci defa geçiyor 
Fevzipaşa - Diyarbakır hattı şar-

'-- ..a.-t;•- ---••••1..wu 'J.C.,.\~~.,~CU41Jl&O.• 

ileride Fırata rastladığından buraya 
nafıamızın en bilyilk köprüsünü teşkil 
eyliyen milyonluk muazzam bir 
beton arme köprü yapılm19 ve yeni 
demiryollarımız, ilk defa 932 de Fıra
tı aşmıştı. 

Şimdi Sıvastan Erzuruma doğru i
lerliyen ikinci şark Kafkaa hattı, Div-
rikiden ileride ve Sıvastan itibaren 
208 inci kilometrede Fıratla çatıştı

ğından bu büyük suyu ikinci defa 
geçmek üzere bulunuyoruz. Burada 

yapılacak köprilnün kbgir inşaatı ta
mamlanmıttır. Demir kabriyenin mon-
taj iskelesi bitmek üzeredir. Demir 
köprünün diğer hazırlıkları da tam 
olduğundan köprü montajı, ilk bahar 
sellerinden evel bitirilip yol buradan 

geçirilecektir. Birinci köprümüzün 
uzunluğu 350 metre idi. Bu ikinci 
köprü, Fıratın kaynağına yakın oldu
ğundan birincisi kadar uzun olmıya
caktır. Bu ikinci karşılaşmada nsonra, 
Fırat, Erzurum vadisini bir daha bı
rakmadığından, yol Erzuruma varın
caya kadar Fıratı birçok defalar daha 
aşmak lazım gelecektir. 

YE Si L DEFTER 

lı - Yapacak büyUk bir işimiz var, 
.nayslop. 

- Hay allfi.h mustahakınızı versin 1 
Sabahın ikisinde de mi çalışacağız . 

- Şifreyi kısmen açmaya muvaffak 
Oldum. Gelin de bana yardım edin. 

- Aman ne iyi, tebrik ederim. 
liayslop yataktan atladı ve rop dö

fatnbrini sırtına geçirdi. 
Cimmiyi takib ederken: 
- Eğer taliimiz yaver olursa, Kara

~askenin hüviyetini meydana çıkara
ıleceğiz. 
~Fakat salondan geçerek odaya giren 

ezayr eşikte dona kaldı: 
- Vay canına! 
-Hayrola? 
- Defter l defter buradaydı. Uçmuş. 

Pencereden 
Cimmi kendini toplamakta gecik

llıCdi. 

y - Çabuk dedi. Holün kapısına. Jo'
~l uyandıracağım. Bu işi yapanı ya-

IUnalıyız. 
ıo liayslop koştu ve bir iki saniye 
ın nra geri döndü. Kapıya uokunul

alllıftı ve zincir yerinde duruyordu. 

Yazan: Margörit Randü 
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Aşikar olan bir şey vardı. Nered~n 
girmiş olursa olsun, hırsız ya başka 
bir tarafdan çıkmıştı, ya da hala apar
tımandaydı. 

Cimmi döndü ve Hayslop bu dü
şüncesini ona söyledi. Cimmi tavsib 
cevabı verdi. Gözleri odayı araştırdı. 

- Büro'ya girmek için mutlaka sa
londan geç_mek lazımdır. Halbuki o
danızda iken bana görünmeden salon
dan kimse geçemezdi. Bir dakika 1 
Dedi. 

Salona gitti ve bir kütüphanenin 
kapısını muayene ettikkten sonra ba
Şıını salladı. 

Odaya canı sıkılmış bir tavırla gi
rerken birden Hayslop'un dikkatini 
çekti. 

Pencerenin önündeki perdeler kı
mıldamıttı. Tabancası elinde olduğu 

halde, Hayslop perdeyi açtı: 
Balkona açılan camlı kapı açıktı. 
Balkona fırlayan Hayslop haykır

dı: 

- Çabuk, koş! 
Balkonun kenarında, bir ip merdi

venin iki ~engeli göııünüyordu. Cim-

.. 
\ 

Kehanetler boşa çıkmıştir 

Çinin mukavemeti Japonyay~ 
umduğundan çok daha ciddi 
bir muharebeye sevketmiştir 

Çin - japon anlaşmazlığı altı aydan azalınca Japonya ciddi tahdidlere 
beri devam etmektedir. Bu müddet•----- Yazan: mecbur olur. o zaman Japonya üze-
zarfında, milyonlarca kişi, denildiğin- B 1 . ..,.1 BASI AT L 1. rinde üçüncü tazyik usulünün tatbiki-
den fazla ıztırab çekmiştir. Birçok I~ ne başlanabilir: Japonyaya gidecek 
kimseler, muharebenin başlangı- ve haııb malzemesi sayılacak her türlü 
cında her 'eyin biı kaç ayda, hatta bir Avam kamarasında eşyaya ambargo koymak .... 
kaç haft .. da uitip tamam olacağını san-
mı~lard•: Japonya bize Çinle bir an - • I h I f ı ·d Mesela İngiltere, Sovyet Rusya, 
la~a jô.ptığın: ve bu anlaşma esasla- ıngi İ% mu a e et 1 eri Fransa ve Hoıandadan murekkeb bir 
rına göre de uzak şarktaki imparator~ devletler li· _,.."' amerikanın da yardı
luğuna geniş arazi ilhak etmiş bulun- ----------------a mını temın edecek olursa bunların 

· isbat edilmesinde menfaatdardırlar. 
duğunu haber verecektı. müıterek faaliyeti Japonyanın harb 

1 bo ııkım t ç· Fakat diğer memleketlerin de uzak 
Bu kehanet er şa ç ış ır. ın- hareketlerine nihayet vermesı"ni intac 

k d · J ol şarkta ehemiyetli menfaatleri vardır. 
in mukavemet u retı aponyayı - edebilir. Bu milletler neden harekete 

dah ·dd' b" uh Bunlar arasında Fransa, Holan<ia ve 
duğundan çok acı 1 ır m are- germiyorlar? Muhakkak kı' kendı'ne 

· J lt Sovyet Rusyayı saymak lazımdır. Bu r--
beye sevketmiştır. aponya, a 1 ay boykot yapan milletlere Japonyanın 

h bd Ç. d beş devlet, şaycd isterlerse, japon te -
devam eden ar an sonra ın or u- derhal har:b ilan edeceg-i hakkında ka -

. l" b. vl\ıh' et d"• .. cavüzünü durdurabilirler. Japonya, 
sunu ehemıyet 1 ır mag ıy e uşu moyda intişar etmi" olan rivayetler-
rememiştir. Çin ordusu, bir cebhe har- ekonomik bakımdan, çabuk müteessir d d 1 .,. 
hından çekinerek geri çekilmiş, fakat olur bir memlekettir; harbın devamı - en o ayı ... 
Şanghayda, kendi intihab ettiği bir na lüzumlu hemen bütün ham madde- Bu takdirde Japonyanın yalnız Çi
zamanda ricat etmek üzere, japon ile- lerden mahrumdur. Belki birkaç aylık n'e karşı ne kadar güç vaziyette kala
ri hareketini uzun müddet tevkif et- stoku vardır. Fakat bir genel kumıay cağını anlattım. Şu halde, aJponya ci
miştir. Şimalde, yüzlerce kilometre- yalnız bugünkü vaziyeti değil, mevcud hanuı en kuvvetli beş devleti ile nasıl 
lik bir ilerleyişe rağmen japon düm- stoklar bittikten sonraki vaziyeti de ihtilafa düşebilir ? 
dar kıtaları hala - pek iyi neticeler dikkate almağa mecburdur. Japon makamları bütün bunları pek 
vermekte olan - çete muharebeleri- Yalnız üç maddeden bahsedelim: ila bilmekte olduklarından kendileri
nin tehlikesi içinde bulunmaktadır. Japonya kömür, demir ve petrol idhal ni böyle bir tehlikeye atmazlar. Hatta 
Bir japon misafirimin bana dediği gi- etmektedir. Geniş endüstriel inkişa- Japonya b!ı tehlikeyi dahi göze alsa 
b. "Ja nl ı ı..·tm d fına ragvmen makine hususunda ya-1: po ar ç e re z e r 1uı e en pek az bır ~amanda hakikat~ rücu e · 

ff 1 kl · 1 hancı mamullerine muhtaçtır. Bu muza er a aca arını zannetmış er - :.!er. Bütün bu ihtimaHerin aksi hiç 
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Sporda ha rem ve 
selômhk 

Herhangi bir kadın dergisini açı• 
nız; görürsünüz ki sihatten ve gü
zellikten bahseden sayfalar odada 
ve açık havada yapılan numaralı be· 
den hareketlerine dair resimler ve 
izahlarla doludur. Zira Kadm güzel
liğinin yarısı biçimli çehre ve endam 
ise yarısı da sıhnttır. Ve endamın, es
tetik kanunlanna uygun çizgileri, 
anlatılmıştır ki, domatea suyu, suda 
piımiş balık, ıskara köftesi, turp, ya
r.un elmadan mürekkeb tadaız ve gı
dasız rejim' lerle değil, beden terbi
yesi ile muhafaza edilir ve can bo· 
ğa:r.dan gelir. Kendinizi sdıat kaide
lerini de unutrnıyarak besliyeceksi • 
niz: eski haremlerin boğmak boğ
mak vücudlu, - ve eski ta.birle pa
luze tenli - kadınlarına benzetme • 
mek §artile .... Bu priın yerine geti • 
rilmesi ise artık güç değildir: Spor 
yaparak .... 

Sayılı günlerde beden terbiyesi te
zahürlerine ittirak eden kız ve er
kek, gençlerimize dikkat ettinizse 
kızlann daha bodur, tıkız, ekseriya 
renksiz, koşarken ve hoplayıp zıp
larken beceriksiz olduklarını elbette 
gönnüşsünüzdür. 

di H lb k' ak • ık k b 1 maddeleri idhal edemiyecek olursa .,, a u 1• anc 1 a a c bir ı:ı.ey yapmayıp Japonyanın Çin'i 
tm ld kl k f k d bütün ekonomik bünyesi tehlikeye dü :ıı 

Bu halin sebebini, sadece, genç 
kızlara spor yapmak fırsatı verilme
diğinde o.ramalıyız. Çünkü genç kız
larımız, beden tel"biyeai ve spor müs
tesna, bütün maniısile modern genç, 
kızlardır. Şu halde, eski günlerden 
kalma çekingenliklere, ''ne derler?,, 
kaygılarına bu meselede yer vereme
yiz. Vakıa ata binen, ko.yak sponma 
iştirak eden, tenis oynayan, yüzen. 
bisikletle gezen, genç kızlarmmı; 
vardır, fakat kaç tane ? 

uza ?§ 0 u arının anca ar ın a- şebilir. ez.mesinı ve arazısinin büyük bir kıs -
dırlar. Ve nihai galebeye dair ortada 1 mını kendi topraklarına ilhak etmesi-
h ·· h' · J hracatına gelince; ipek Japonya -enuz ıç bır emmare yoktur. apon - ni, yahud ı 'ın·ın harirten hir bir yar-
lar ne kadar beklerse vazifeleri o ka- nın başlıca ihraç maddesidir. İcabet- ":." :ı :ıı 

tiği takdirde ipekten vaz geçemiyecek drm. görmekSizin kahramanlığı ı;aye-
dar güçleşecektir. b" sinde muzaffer olmasını beklemektı·r. 

J 
. ır tek memleket de yoktur. Japonya-

aponlann - ezıci üstünlüğü dik- d" v "h Bu so.n takdi-...ıe de emı'n oım· alıy•z kı" 
k d . . A nın ıger ı racat malları da vardır. ".. r 

ate alındığı tak ırde ictinabı ımkan- Çin, uzak şarktaki menfaatlerımı· 'z-
•. ın· ğ' b •. bul Fakat bunlar tedkik edilırse görülür 

sız gor ece 1 ta 11 unan - mu- den hi"' birı·ni dikkate almıyacak ve ff k' tJ · · ufaltmak · t' d ki çoğu lüks eşyasıdır. Amerika Birle :ıı va a ıye ennı nıye m e dünyanın bu noktası ile olan ticareti-
değilim; Fakat ilk japon harbi plaru tik devletleri bunların bir listesini ya-
nın muvaffakiyetsizliğe uğramış oldu- pıp mukavele rehberi 'Olarak bütün miz i&e şiddetle müteessir olacaktır. 
ğu besbellidir. Sarih bir muvaffakiyet memleketlere dağıtmııtır. Bundan daha mühimmi şudur ki, bu 
artık imkansızdır. Çinliler evvelce suretle hareket etmekle medeni mil -
tasavvur -edilemiyen bir mukavemet Daha mühimmi var: Harba. devam let vazifemizi yapmamış ve hemen ha-
kudreti ve _§aşırtıcı bir insicam göster- edebilmek için lazım olan kredi ... Ja- rekete geçe<:ck olursak kurtarabilece
mişlerdir. Şu nalde harb daha <1evanı ponya kendi sermayesi ile yaşamağa ğimiz kadın, çocuk ve erkek, binlerce 
edecek gibi görünmektedir. mecburdur; yabancılardan kredi te- Çinlinin öldürülmesinden de mesul o-

Japon idarecilerinin, ve hususiyle min etmek hususunda &o.n derece kay- lacağız. 
japon ordu şeflerinin ağızlarından iti- gıdadır. Anl:ı .. ıldığına göre "Cenubi l 
tilen sözler Japonyanın ancak kati su- -Y ngiliz imparatorluğunun, Amerika 
rette mutavaat gösterdiği takdirde Mançuri ~imendiferleri kumpanyası,, Birleşik Devletlerinin ve uzak §<Ukta 

d bir İsvi.-re bankalar grupu ile ehe- f tl . lan d" ~ çinle anlaşmak iradesini ifa e etmekle :ıı men aa erı o ıger memleketlerin 
beraber gene bir endişenin ifadesidir. miyetli bir istikraz hakkında görüştü- hakiki menfaati sulhu sağlam esasla -
Uzak şarkta bir hegemonya hülyası he- ğü sırada "Japonya harici ticaret kor- ra bağlamaktadır. 
nüz askerlerin gözünü kamaştırmakta porasyonu,, da bir istikraz akdi için 
ise de sivillere düşünceler veriyor. Avrupaya ve Amerikaya mümessiller 27 .şubat tarihli Pariı - Soir'-

Cihan milletleri japonlarm emper - göndermişler<iir. Japonya, Çin harbı dan. 
yalist hülyalarının hakikat olmasına ba~ladığından beri hariçten para bul -
müsaade edecekler midir? Uzak Ş;Mk- mak hususunda epeyce sıkılmıştır. 
ta uzun zaman hükmetmiş olan mem- Fakat büyük devletler ona boykot yap 
leketler i~in prestij meselesine müva- makta uyuşmryacak olurlarsa muhtaç 
zi olarak bir de geniş ticari menfaat- olduuğ parayı bulması imkanı vardır. 
ler meselesi vardır. Hayati prensiple - Şu esaslar dahilinde hemen harcke-
rin bahse konulmuş bulunduğu mu- te geçmek gerektir : 
hakkaktır. 1931 japon tecavüzü cihan 1 - Harba devam ettiği müddetçe 
sulhu için bir tehlike olmuştu. Japonyaya her türlü kredinin redde_ 

dilmesi için Amerika, İngiltere, Fran
tıt ve Holanda arasında bir mukavele 
yapılmalıdır. 

Çin - japon anlaşmazlığı, Japonya
ya ham maddelerinin büyük bir kıs
mını veren ve japon ihracat piyasası

nın en büyüğünü teşkil eden İngilte
re ile Amerika Birleşik Devletlerini 
bilhassa ızrar etmektedir. Aynı za
manda, bu milletler, - yani ingilizler 
ve amerikahlar - Çin tamamiyetinin 

mi hırsızın nasıl girmiş oldu~unu an
lamıştı. Merdiven veya merdivene 
bağlı bir ip, aşağıdaki boş duran a
partıman dairesinin balkonundan atıl
mı)>tı. 

- Demek, bunun için hiç bir şey 
işitmemişim. 

Eğilince merdivenin hala hafifçe 
sallanmakta olduğunu farketti. De
mek buradan adam ineli çok olmamış
tı. Her halde defterin kaybolduğunu 
farkettikleri zaman henüz balkonda 
bulunuyordu. 

Cimmi: 
- Onu belki yakalayabilecefiz, de

di. 
Holde Hayslop, Jo Plumer'e kendi

sini takib etmesini söylüyordu. 
Cimmi: 

- Gidip kapıcıyı bulun, diye ilave 
etti. Ah Sin'i de ... Hey, Viv 1 

Karısı sakin bir tavırla, elinde bir 
tabanca, içeri girdi. 

Cimmi kısaca anlattı: 
- Karamaake altta kalmadı. Esasen 

bunu bekliyordum. 
- Muvaffak oldular mı? 

- Korkarım ki evet. Tam şifreyi 
çözeceğim esnada defterin çalın
ması ne talisizlik. Fakat henüz bütün 
ümidler kaybolmuş değildir. 

Cimmi tekrar balkona çıktı. Gece 
karanlıktı. İp merdiveni balkonun ke
narından kurtararak aşağıya fırlattı. 

- Hiç olmazsa tekrar yukarı çık
mak için kullanamasınlar. Bizi bekle 
karıcığım. Ve bağırmaması için ihti-

2 - Yarıdan fazlası bahsettiğimiz 
bu büyük devletler tarafından satın 
alı?an j_a~on mallarının idhali yasak 
edılmehdır. Bazı küçük milletlerin de 
bu yasağa iştirak etmeleri kolayca te
min edilebilir. İhracatı yarıdan fazla 

yar hizmetçi kadını da uyandır. 
Viv'le birlikte salona çıktı ve doğ

ruca köşedeki kütüphaneye ilerledi. 
Bir~ _itince kütl.iphane yana doğru 
çekıldı ve ancak iki kişi alabilecek 
küçük bir asansör meydana çıktı. 

- Hayslop'un yanına gidiyorum. 
Hırsız belki yalnız değildir: 

Viv, soğuk kanlılıkla gizli kapıyı 
gene maskeledi ve hizmetçi kadını 
kaldırmaya gitti. 

Hayslop portokal rengi ipek rob dö
ş_ambri ile merdivenden alt kata şim
şek gibi inmişti. Taşlığa varmadan 13 
numaralı daire kapısının yan açıkken 
birdenbire kapandığını gördü. 

- Ha, dedi içinden, hırsız içerde 
kaldı ve dışarıya çıkmaya cesaret e
demiyor. Her halde maymuncukla ka
pıyı açtı ve ip merdivenin keşfedil
miş olmadığını sanarak burada sakla
nıyor. 

Hayslop, hiç bir şey farketmemiş 
de, kapıcının yanına gidiyormuş gibi 
aşağıya inmeye devam etti. Sonra bu 
iıre yabancıları karıştırmamanın daha 
doğru olacağını düşündü. Her halde 
hırsız, kıymetli defterle beraber ora
da tuzağa düşmüştü. 

Hayslopla Jo aralarında fikir da
nıştılar. Jo'nun elinde sert bir kauçuk 
değnek vardı. Onu gece yastığının 
altından eksik etmezdi. 

- Bu dairede saklanan adamın si
lahlı olup olmadığını bilmiyorum, fa
kat bizden çok ehemiyetli olan bir 
defter çaldı. Bunu tekrar ele geçir-

Tıbbi§ müsamere 
Birinci mıntaka etibba odasının her 

onbe' günde bir verilmekte olan tıb
biğ müsamerelerinin 7 incisi 10.3.1938 
p~rşembe günü saat 18.30 da eskisi gi
bı Ankara nümune hastanesi konfe
rans salonunda yapılacaktır. 

Mevzular: 
1 - İdrar yolları cihazı Aplasie'si 

(Dr. Kamile Aygün) 
2 - Electrocardiographie ve seriri 

krymeti (Dr. İzzet Kantemir) 
3 - P. Aminophenylaulfamide ile 

Strepotok intanının Proflaksi ve te
davisi (Dr. Ali Muıotafa Menteşeoğlu) 

meliyiz. Fakat öteki kiracıları uyan
dırmamaya gayret etmeli. Anladın 
mı, yiğitim. 

- Meraklanma, bayım. 'Gene şu Ka
ramaske, değil mi? 

- Dediğin gibi. Şimdi kos da yu
ka~?an anahtarlarımı al. Ben >bekİiye -
cegım. 

İki dakika sonra, eski hırsız Hays
lop'un anahtarlariyle geri döndü ve 
tabancası elinde olarak, 13 numaralı da 
ireyi açtı. Birinin bir hayret nidası 
çıkararak saklandığını görünce gü
lümsedi. Hırsız, sözde 1sviçreye ttda
viye giden bu daire kiracısının Hay&
loptan başkası olmadığını ve dairenin 
dedektifler tarafından tutuldugunu 
bilmiyordu. 

Hemen elini elektrik düğmesine gö
türdü, lambalar yandı. 

Hol boftu. Hayılop'un önünde ka
ranlık odalara açılan iki kapı vardı. 
J o ile birlikte hole girince, Hayslop 
itina ile kapıyı kapadı, sonra elektriği 
söndürdü. lçerdekinin gözüne görün
memek daha ihtiyatlı bir hareketti. O 
zaman ceb l~mbasını unutmuş olması
na çok esef etti. Ve Karamaskenin a
damlarından belki bir kaç kişinin i
çinde bulunduğu odaya ihtiyatsızca 
girmemeyi tercih ediyorou. Eğer def
ter hakika~n çok ehemiyetli ise bu
n~ ~~rmemek için h~ydudlar her şe
yı goze almaktan çekınmiyeceklerdi. 

. Hayslop bunları düşünüyordu ki 
bır ceb elektriğinin keskin ışığı göz
lerini kamaştırdı. Hayslop tabancasını 

Bodurluğun, tıkızlığm, renksizli. 
ğin beden terbiyesi ve sporla önüne 
geçebiliriz. Vücud yirmi y&§ma ka • 
dar uzar, ve vücudu uzatıp endamı 
düzelten beden terbiyesi ve spor o.. 
yunlan da vardır: Bütün atletizm 
hareketleri, cemi sporlardan basket
bol, voleybol gibi .... 

Kızlara aSkerlik dersleri veriyo
ruz. Bundaki hedef yalnız siliı.h at • 
mak ve günün birinde ana sıf atilo 
çocuğunu askerliğe alıştırmaktan i · 
baret değildir. Kndm da vatan mü
dafauı vazife3ini üzerine alabilir. 
Ve askerlikte tabii jimnastiğin bü
tün hareketleri vard1T: Yürümek. 
k0§111ak, atlaınak, tırmanmak, yiik 
taıımak ve saire ... Kadın vücudunun. 
büyük cehillere müsaid olmadığı 
bir hurafe olmakla beraber sporda 
tahammül edilmez hareketler de
mek değildir. 

Türk spor kurumu Ankua bölgesi 
bir tecrübeye gir.işmiı bulunuyor: 

- Kız mekteblcri arasında terti
bine teJebbüs edilen basketbol ve 
voleybol müsabakalan ne netice ve..; 

recektir? Bu müsabakalar yapıla.bi ~ 
lecek mi, yapıla.mryacak mı ? 

Teşebbüsün iyi neticelemneaini 
candan arzu ederiz. Bu mü.sabakala-. 
rı atletizm müsabakaları ve diğerle
ri takib edebilir. 
Atılmak istenilen adan en İyi ru.. 

yeti erin mahsulüdür: Türk kadını 
her itibarla modern kadın olmal ... 
dır ... - N. Baydar. 
Hami~: Dünkü yazının ilk satın 

"Balık tutan kedi sokağı,, idi. 

kaldırmak istedi; fakat boğuk bir ses 
onu durdurdu : 

- Nafile. Eller yukarı, ikiniz del 
Uzat bana o çakar almazı. 

Küçük asansör durduğu zaman 
Cimmi bir an hareektsiz kaldı. Apar: 
tıman dairesinde neler geçtiğini bil .. 
miyol'du, Onun için kendini belli et
meden girmenin müreccah olacağım: 
düşünmüştü. 

Bir masif büfenin arkasında bulu
nan gizli asansör kapısından, usulca 
dışarı ~ıktı. 

Oda karanlıktı, sonra kısa bir emir 
işitti ve elektrik işiği yandı. Cimmi 
gizlendiği yerden Hayslopla Jo Plu
mer'in Vellens'in tabancası altında 
g~ld!l'lerini gördü. Bu Hayd Parkta
kı kıbar Vellens değildi. Şık kostü. 
mü yerine üzerinde bir apaş elbisesi 
vardı ve kulaklarına kadar inen bir 
kasket ta~yordu. Diğer iki haydud 
da ona refakat ediyorlardı. 
Ci~i derhal, ilk öpcc esrari!ngiz 

otom~bılde görmüş olduğu boksör 
':r~d ı t~nıdı. Öteki de Hayd Parkta 
bısıkletlı rolünü oynayan adamdı. 

Rezayr, simalarını hafızasına nak
şetmek için her üçünü de dikkatle 
süzdü. 

Vellens emir verdi : 

- Möblclerin üstündeki örtüleri a
lın ve bu herifleri sım ıkı bağlayın. 
Sonra rahatça sıvışabiliriz. 

Boksörün ayaklarının ucuna basa
rak yüroüğünü görünce ilave etti: 

(Sonu var) 
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Adana belediye reisi 
Yapılacak büyük 
işleri anlahyor 

İmar programı bu 
sene tatbik edilecek 

.Nümune evleri, halk mahalleleri 
ve dağ otelleri kurulacakt1r 

Belediye ile husust muhasebe 

İl birliği yaparak çahtacak 
~dana, (Hususi) - Adana 

'belediyesi, büyük imar progra
mının en. canlı kısımlarının tat
bik arif esinde bulunmaktadır. i
lerde halka sıhi meskenler yaptı
rılmak üzere alınmasına karar 
verilen 83.000 metre murabba
alık sahanın istimlak itleri üze
rinde çahtılmaktadır. 

Adlnllıı 

mezblhlsı 

Belediye ile hususi idare arasındaki 
birlik meselesi artık tahakkuk etmiş 
bir halde bulunuyor. Birliğin sermaye- I' 
ai haziranda konulacak ise de her iki 
taraf şimdiden büyük firmalarla mu- · 
haberelere geçmiştir. 

i
te Adllllda 

•urma aGacı 
........................ 

Belediye reisi Bay Tarhan Cemal 
Beriker, bu hususta şu izahatı vermiş
tir : 

- Türkiyenin bir çok şehirlerinde 
olduğu gibi Adanada cumhuriyet ida
resine geçtiği zaman, bugün medeni ih 
tiyaçların başında gelen elektrik, su, 
mezbaha park ve yollardan mahrum 
bir halde bulunuyordu. 

Şehrimiz elektrik, mezbaha ve sair 
bir kısım nasiblere kavuştuğu gibi 
yakın zamanda sıhi su tesisatına da ka 
vuşmuı bulunacaktır. 

Fakat biliyorsunuz ki !JChrimizin ih 
tiyacı bunlardan ibaret değildir; ve ne 
yazıktır ki ferdler tarafından yapılma
aı icabeden bazı iılerde belediye eliyle 
yapılmak zaruretini göste~iy~r. Mese
la, şehrimizde modem denılebılecek .ve 
bu günkü ihtiyacı karşrlıya~ otelı .
miz yoktu. Nihayet bir otel, ırat getı
ren bir müessese olduğu halde, buna 
§ehrin halkından her hangi birinin ya
naşmaması bizi böyle bir bina yaptır -
mağa da sevkediyor; Profesör Yansen 
tarafından yapılmış olan Atatürk par
kı planına göre bu otelin inşasına bu 
yıl içinde başlamak üzere bulunuyo -
yoruz. Otel, kırk yataklı, sıcak soğuk 
ıu tertibatı ve sofaj santralı olacaktır. 

Bu otelin mü~terileri için bir tokan 
ta bulunacağı gibi ayrıca bir de konser 
bolü gerek müşterilerin ve gerekse 
halkın eğlence ihtiyacı için oyun yer
leri olacaktır. 

Yetmiş bin metre murabbaalık bir 

8 a,:1aya kurulmakta olan bu park içinde 
otel ve konser holü, havuzu, Toroslara 
nazaret itibariyle güzel manzarası ile 
sakin bir istirahat yeri olacaktır. Otel 
civarında tenis kortları yapılacağı gibi 

ayrıca seyyahların çok sevdiği güzel 
bir portakal bah~esi de bulunacaktı~. 
Park pilanına göre, bir çocuk bahçesı, 

çocuk havuzu ve bir de yüzme ~avu~u 
yapılacak işlere dahildir. Beledıyenın 

Halkevi sineması 
halka açıhyor 

Diyarbakır, (Hususi) - Her yiği
tin bir yoğurt yeyişi olduğu gibi her 
memleketin de kendine mahsus nam
lı bir yemeği vardır. Antebin bakla
vası, Malatyanın ekşili köftesi nasıl 

n\imllzdeki c:el•ede alacatına ~\\pbw ..au~t iY.ubalunn da kadaKıfı . . . . . l l ile Nurlye tatliii~o~ .. 1 uı ar. 
yoktur. Şımdı sıze bu ışlerın ne er o - . 
d v • ah d · Kadayıfın da burmalısı ve peynır-

ugunu ız e eyım : Jisi makbuldür. Bu mevsimde taze 

Biliyorsunuz ki Seyhan ve İçel mın- peynir de yapıldığı için peynirli ka

takasr gerek tarihi eserleriyle gerek dayıfın zamanı gelmiş demektir. Pey
Türkiyenin ilk mıntakalarından bu- nirli kadayıf, kaymak yerine taze ve 

lunması bakımından turistik bir mın- tuzsuz peynirle yapılır. Nuriye tatlı-
k dd d·ı· ü 'd d' k' sı Diyarbakmn adı kadar ünlüdür. ta a a e ı ır. mı e ıyoruz ı cum- . . . 

. .. .. . .. .. .. En iyisinı eskı aıleler yaparlar. Bazı 
hurıyet hukumetı bunu boyle duşun- zevk sah~bleri tepsilerle Nuriye tat-
mektedir de. Nitekim Atatürkün son lısı yaptırarak Diyarbakırdan götü
seyabatleri sırasında Başvekil Celal rürler. 

Bayar'a esasen bu noktayı açıkça izhar • Yeni Diyarbakır Halkevi binası· 
etmişlerdir. Bu itibarla devletin takib nın kalorifer tesisatı ikmal edildi. Si
ettiği imar siyaseti programına mınta- nema tesisatı da bitirildi. Makinenin 
kamızın da ithal edileceğini umumiyet tecrübesi yapıldı. Önümüzdeki haf
le bekliycbiliriz. tadan itibaren Halkevi sineması hal· 

İşte bu yüksek görüşlerle devletçe 
ka açılacaktır. 

Binanın bütün noksanlarının ikma· 
linden dolayı Halkevinin faaliyeti 
arttı. Muhtelif müsamereler ve top~ 
lantılar tertib edilmektedir. 

• Diyarbakırda bir kaç gün önce 
devam eden yağmurlar durdu. Buna 
mukabil soğuk yapmağa başladı. Yağ
mur günlerinde bir iki dükkanla üç 
ev yıkıldı. Nüfusca zayiat yoktur. 

4 Korgeneral Galib Denizin kızı 
Bayan Nigehbanla doktor Fadılın ni
kth törenleri yapıldı. 

• • 
şımşır 

ağaçları 

Sahte bir mazbata 
ile nasll doiranmıı 
''Bartm" arkadaıunrz, yeni bir 

ağaç ve onnan cinayetinden bahsedi
yor ve diyor ki: 

"Haber aldığnnıza göre Safranbo
luda acınacak bir hi.d.iae olmuş, ga
yet kk)'metli iki yüz kadar tim§-İr a
ğacı, &ahte köy mazbataaiyle - ta
pulu arazi içinde gibi gösterilerek
keailmittir. 

Ağaçların kıymeti bilhassa bir 
kaç asırlık ohqlarmda ve timtir a
ğacında hemen hiç rastlanmayan 
bir boy ve kalmhkta olmalarında
dır. 

Haber verildiğine göre, bu şim
tirler, Safranbolunun Kalecik ve 
Bahçecik köylerinin birle§tiği yer· 
deki camiye aid mezarlıktadır. 
"Kesen çarpılır" diye itikad edilme
ıi yÜzünden, küçük bir orman ha
lini alan bu mezarhktaki timfirler 
1 O - 18 metre boya ve 60 - 90 Mn· 
timetre kalınlığa kadar büyümü~
Ierdir. 

Bittabi devlete ai.d olması !azan 
gelen bu tiıntir korusu, sahte köy 
mazbataaiyle tapulu arazi gibi gös
terilerek, Tayi.bli Molla Mehmed 
tarafından iki yÜz kadar ağaç kes
tirilmittir. Fa.kat satılma.dan evvel, 
va.ki ihbar üzerine, ağaçlar müsa
dere edilmi§ ve tahkikata ba,lan
mııtır." 

Trakya ağa~lanıyor 

Çocuk ilavemi.zcle 

Bilmecemizi doğru çödp . 
hediye kazanamıyanlar 

Adapazarı orta okulundan 114 Ali Rıza, j de Binen, Ankara Özbeyler mahallesi Be· 
Adapazarı orta okulundan 12 Hasan, A- lum ıokak 3 numarada Aydoğan, Ankara 
dana 23 nisan ilk okulundan 125 Ayten, Özbeyler mahallesi Balum sokak 3 numa
Amasya Kılıç Arslan ilk okulundan 4. B. rada Aydoğan Ankara Özbeyler mahalleıi 
de 226 Sabahaddin, Ankara İltekin oku- 3 numarada C~ngiz Ankara birinci orta o
lundan 226 inci, Çorum orta okulundan 2. kulundan 1757 MüŞerref, Hereke ilk oku
A. da Nevzad, An.kara birinci orta okulun- lundan 97 Süheyla Uçkun, Ankara devrim 
dan 324 Necmettin, Ankara İltekin oku- okulundan 445 Alaaddin İstanbul Taksim 
!undan 935 .Akif, İn4:bolu Karadeniz. oku- orta okulundan ı. B. de' 182 Hakkı, Anka· 
lundan Nerıman Magara, Ankara Tıcaret ra İsmet İnönü okulundan 480 Mehmet, 
lisesinden 377 Neriman, Ankara İsmet -~n- Ankara İnönü okulundan 297 Halim, An
önii okulundan 559 Hasan, A;nk_~ra Ataturk kara türk maarif cemiyeti lisesinden 144 
kız okulundan 3. A. da Gonul, Ankara Orhan Ankara Pazar yokuşu Olgun apar
Dumlupınar okulundan 3. A. da 179 Cevad, t '49 da Jale Ankara İltekin okulun
Ankara İltekin okulundan 765 İbrahim, dıma~97 Mehmet 'Ankara Dumlupınar oku· 
Ankara İltekin okulundan Necla Akat, ı:~dan 520 Gülten, Ankara erkek lisesin
Niide orta okulundan 18 Ekr~m, Aı;.~ara den 1215 Abdülkadir, Ankara İnönü oku
birinci orta okulun~an 344 $adı, K.ec;ıoren lundan643 Gülseren, Ankara kız lisesinden 
okulundan 202 Sevım, Ankara Mımark~- 605 Nezahat Ankara Mimarkemal okulun
mal okulundan 863 A~nan, Amasya Yeşıl dan 2. B. d~ Ayhan, Ankara Hacı Seyid 
ırmak okulundan 180 F ıkret, İstanbul Ka~· mahallesi Gültekin sokak 14 numaralı ev
dilli. İsmet ~.nönü okulundan 556 Özd,emır de Sabahat, Ankara Mimarkemal okulun
Ergın, İnegol orta ?k~l~dan 214 Yusuf dan Ayten Öngel Ankara ikinci orta oku
Batmaz, Ankara Gazı lısesınden 460 Meh- !undan 193 Saad~t, Ankara ikinci orta o
met, Gazi İstasyonu onuncu yıl ya~ı oku- kulundan 56 Nahika, Ankara İnönü oku
lundan 185 Me_!1m~t •. İs!a.nbul Haskoy Ha- !undan 846 Ahmet, Ankara Atatürk o.k~
lıcıoilu Beyoglu ıkıncı ılk ok~~un~a.~k292 !undan 185 Sevgi İsmet paşa kız enstıtu• 
Erdoğan, İstanbul Topkapı 34 uncu 1 o- sünden 122 Muz;ffer, Ankara İnönü oku
kulundan 648 Mehmet, :Ankara ismet İn- lundan 122'2 Nihal, Ankara İsmet İnönü 
ön~ ~kulundan Z. Baygul, Ankara is~et okulundan 28 Necdet, Ankara İsmet ~~'~ 
İnonıi okulundan 2. C ... de Turhan, Ankara ktz enstitüsünden Behiye, Ankara İnonu 
Etlik okulundan 218 Sundus, Ankara ~l~s okulundan 629 Muazzez, Zonguldak orta 
okulundan 674 Satılmış, Ankara G~zı .ıı- okulundan 884 Fuad, Ankara Dumlupınar. 
sesinden 799 Yusuf, A.ı~a.ra .erkek lısesın- okulundan 375 Mehmet Yücel, Ankara 
den 401 Fazıl .• Ank&ra uırıncı ort~ ok~lun- Cumhuriyet okulundan 126 Halide, Anka
dan 1344 Celal, Anı..:ırıı. erkek lısesınden ra Dumlupınar okulundan Fatin AykTtt, 
1501, E~rem, Ankaı:_a ~t~tur~ okulundan Ankara Gazi lisesinden 767 Abdülkadir, 
54 En&ın, Ankara Gazı lısesınden 997 İb· Ankara Mimarkemal okulundan 4. C. do 
rahim, Ankara lltek~n okulundan 790 Mu· Vildan Atar, Ankara Erzurum mahalle.i 
azzez, Ankara lltekın okulund~n 32 Mu- İstanbul sokak 38 numarada Ayten, Anlra
ammer, Ankara Albayrak okuıundan 290 ra devrim okulundan 158 Rasiha, Ankara 
Melahat, Ankara İnonıi okulundan 258 AY_· Gazi lisesinden 703 Nusret, Ankara inpat 
sel, Ani .• •.a Ulus okulundan 575 Hayatı, okulundan 201 Niyazi, Ankara Gazi liae
Ankara l • •• r.ın okulundan 275 Suz~n, An· sinden 514 Nihad, Ankara Ulus okulundan 
kara U ..... o ... ..ılundan 508 ~alihaddın, An· 438 Salahaddin, Ankara İltekin okulundan 
kara Koyu.ı pazarı şek~rcı Ahmet yanın~ 18 HaH1k, Konya orta okulundan 3. D. do 
da Fazıl, lıstanbul Taksım Ay.de~e caddesı 927 Hikmet, Ankara Mimarkemal okulun
Verim apartıman 12 de Hılmı Bayar, dan 604 Mira! Ankara Cebeci Süngü ba• 
Kayseri bez .tabrikası tamirhanesinde 3848 rı Ceyhun s~kak ı de Hikmet Ankara: 
lbra~im, Afyon 1!~ml~pınar okulundan 204 ~imarkemal okulundan 5. B. de İİhan, An
lsmaıl, Ankara bırı.ncı ort~ o~ulundan3. 2· kara sanat okulundan 326 Hikmet, Ankara 
de Sami, Ankara tıcaret lısesınden 3 Ke- . t 
mal, Ankara Uluıo basım evinde Mehmet İlte~ın okulundan 940 Ke~l, sta!1bul 
Alpunar, Ankara Ulus basımevinde Sadık, Fatıh Çarş.amba Sultan Selım cadd~ıı .13 
Bafra orta okulundan 154 Tarık, Ankara numarada Ömer Toprak, Ankara Et~ık ılk 
birinci ortadan 1660 M. Emin, Silivri ikin- okulundan 285 Necla, Ankara Necatı oku• 
ci okulunda Tolga Ertan, Ankara İtfaiye ]undan 739 Süheyla, Ankara birinci orta <>
meydanında 15 de Faruk, İzmir Bornova kulundan Dündar, Malatya İmren mağaza• 
orta okulundai 1. C. de 183 Haluk Ankara sında Muzaffer İstanbul Türbe Belediye 
D. D. Y. zat işleri müdürü oğlu Yiıksel, karıısı 15 num~ralı apartıman 3 kat Na• 
Ankara Özel ~izim okuldan 117 M.uzaffer, hid İzmir Karataş orta okulundan 500 Ha• 
Ankara Ne~atı okulundan 926 Be~ıce, An: san Yılmaz Tekirdağ Namıkkemal oku• 
kara Necatı okulundan 889 Necla, Xanthı • . • . 

Edirne, (Hususi) - Trakyanın he- (Grece) türk ilk okulundan 6 numaralı Sü- lundan 126 Rıza Uslu, Çeşme ıakan daıre-
leyman özer, Trabzon lisesinden 2. A. da sinde Enver Yoldaş, İsparta orta okulun• 

men her tarafında ağaç dikme, fidan 887 Kemaleddin, İstanbul 15 inci ilk okı_ı· dan 2. A. da 217 Azmi, Maden (Ereani) 
yetiştirme işlerine büyük bir hızla !undan 3. B. de 328 Halime, Nevııehır ilk okulundan İlhan Kiper, Balıkesir Öğ
devam edilmektedir. Cumhuriyet okulundan Saadet Sutekin, retmen okulundan 2. B. de 21 Muzaffer, 

Ankara birinci ortada 518 Ali, İzrr_ıir Kar- İstanbul Kadırga okul sokak 36 da Metin • 
Çayır ve yonca yetiştirmek köylü ııyaka orta okul ı. B. de 435 Nurı, Anka: Arısal Diyarbakır Ziyagök Alp okulundan 

için çok sevilmiş bir iş halini almıştır. ra erkek liı~sinden 304 Rıdvan, Denizlı 3. A. da 790 Nejad, Zile İstiklil okulun
Fidancılık, ağaçlama, ve relik i"-leri İsmet paş~ ılk okulundan 503 Adnan, An- dan 206 Türkin, İstanbul Haydarpaıa li

ıı ~~""T,,_...._...-o.:a:....::11::.te,.._.,k:o,,ın okulıında.D 951 N~~- Anka- -.o...w-.s, 4 _-._,f\S\a • .ıq...rutuH..rc;·~ 
il K kı 1• yarını milyon ka dan Münevver Tanzer, Ankanlltuın o- D y 1 m yon, ır are ı, • kulundan 1002 Rıza, Ankara lltekin oku- ra uatepe a vaç sokak.35.numarada Ek.o 

vak çeliği hazırlıyor. Edirne ve Te- !undan Buyral Gündüz, Ankara ticaret li- rem, Malatya Foto kemı.ksı~ yanında M. 
1 kirdağında da vaziyet böyledir. Bir sesinden 250 Arat, Ankara Necati okulun- Turfanda, Ankara erkek lısesınden 769 Er• 

relik beı1. paraya hazırlanıyor. Fidan- dan 750 İlhami, Ankara ikinci orta oku· gün, Cebeci Süngü bayırı 8. A. da Nezihe. 
ıı T !undan 699 Suzan, Ankara Dumlupınar o- Ankara erkek lisesinden 1644 Cemalettin. 
lzklarda 10 binden 100 bine kadar fi- kulu birinci sınıfından Nazlı Öner, Anka· Ankara Necati okulundan 1133 Hatice, 
dan yetiştirilmektedir. Bu iş ziraat ra İltekin okulundan Burhan Özyurd, An- Ankara Necati okulu 748 Müyesser, An
mcmurlan üzerindedir ve dikkatli kara erkek lisesinden 33 Mustafa, Ankara kara erkek lisesinden 567 Şehmettin, An-

Necati ilk okulundan 330 Necla, Ankar.a kara Gazi lisesinden 599 Ömer, İstanbul 
idare amirlerinin takiıbi altındadır. Gazi lisesinden 657 Naci, Ankara erkek lı· Haydarpaııa lisesinden 2512 Mustafa İl· 
Umumi, damızlık ve kollektif fidan- sesinden 1484 Suad, Ankara UClumhs ar~aatı han Ankara birinci orta okulundan 712 

f · nda Tarık Ankara u urıye N 'd f lıkların bu sene sayısı 100 ü bulmuş- par ı garaJı ' G · r _ ec et, Ankara gazi lisesinden 976 Muza -
okulundan 303 Kema~, ~nkara aıkuı 1ıse fer Ankara Cebeci Dörtyol Erinç sokak 

tur. sinden 739 Celil, Etımegsut yatı o un· ' 
dan 1455 İhsan, Ankara birinci orta oku- 6 numarada Nur~en, Ankara Durn!upınar 

Beton - asfalt yol üzerinde yeniden lundan 1765 Fikriye, Ankara Ulus okulun- okulundan 639 Nımet, Ankara içhısar 37 
20,000 ağaç dikilmeye başlanmıştır. dan 979 Muammer, Ankara birinci orta o- de Nurten, Adana İsmet İnönü kız enıti• 

Edirne fidanhg-ından ambalajları kulundan 929 Ali Sami, Ankara birinci or- tüsünden 25 Hatice, Ankara İltekin oka. 
ta okulundan 794 Orhan, Ankara İnönü o- lundan 899 Kayıhan, Ankara erkek lisesin• 

sevkedilmiştir. Böylece yol tam LU- kulundan 817 Neriman, Ankara ticaret li- den 1614 Şükrü, Konya kız muallim oku· 
leburgaza kadar ağaçlanmış olacak- sesinden 427 Türkan, Ankara Gazi lisesin- lundan Mukaddes özdağlar Ankara Ka-

den 813 Celil, Eskiı;ehir lisesinden 1681 vaklıdere 165 numarada Ya.;uz Ankara İa-
tır. Selim Sabit, İstanbul Beyoğlu Cihangir tikli! okulundan 113 Heycan,' Ankara er-

$imşirci sokak Sümer apartıman 12. 6. da kek lisesinden 494 Hikmet İstanbul Üalrii· 
Kostantinokok, Ankara İlt.ekit?- okulundan dar Çamlıca İmam Ethem' sokak 3 numa-
680 .Nurhan, Ankara kız lısesınden 12.13 rada Asiye Avıarlı, Ankara Yalçın Kaya 
Bedıa, A~k~ra. posta kutusu 339 da Denı~, mahalleıi Alpullu sokak 5 de Saime, Di
Ankara bırıncı orta ok~lu.~dan 791 Hayrı, yarbakır lisesinden 819 Mazhar, Bolu cum
Ankara Y • . '!-· E. rektorluk memur~ Ke- huriyet ilk okulundan 279 Faik Ulu(, An· 
mal kızı Gulseren, İstanbul Beyoglu 47 kara İnönü okulundan 311 Sedad Ankara 
~n~i ~lk okulundan 63 Silva Göra~.' ~nkara İsmet İnönü okulundan 50 Meti~, Bolu 
ıkıncı orta okulundan 2. F · de Zuhul, An· merkez ilk okulundan 246 Hüseyin Öıac-

Aydın sanal okulu bir sergi a~ı 
Aydın, (Hususi) - Mayısta Anka

rada açılacak olan kız ve erkek sanat 
okulları sergisinde teşhir edilmek üze
re Aydın sanat okulunda hazırlanan 
eşyalarla halkevimizde bir sergi vücu
de getirilmiştir. Sergi, vali Özdemir 
Günday ve saylavıınız Mazhar Ger
men, ve münevver bir kalabalık huzu
runda törenle açılmıştır. Halk sergiyi 
büyük bir dikkat ve alaka ile gezmek
tedir. 

kara İnönü okulundan 77 Cavid, Adapazarı . . . . 
orta okulundan 71 Cemil Ankara İltekin vım, Adana Emırler mahallesı polıs mer• 

. .' . r· kez karakolu yanında 13 numaralı evde sa-

bu içtima devresine aid karar a_Jtı?a a
lacağı işlerden biri işte bu otelın ınşa
ııdır. 

Doğrudan doğruya belediyeyi ata~a 
dar etmiyen hususi idare ile el v e ış 
birliği yapılmasını icabettiren aşağıda 
sayacağımız işler için vilayetle muta
bık kalınarak bir birlik kurulmak üze
redir. Her iki meclıisin çok hayırlı ol
duğuna şüphe olmıyan bu kararları ö-

hazırlanacak imar programınına bir 
başlangıç olmak üzere bu birliğin ku
rulması düşünüldü. Birlik programına 
göre; Türkiyenin en güzel plajların -
dan birisi olan Karataş plajını tesis et
mek ve gene Torosların en güzel yayla 
sı olan Brücekte otel vücude getirmek, 
modern bir hastahane inşa etirmek bu 

işlerin başında gelmektedir. Bundan 
mada kızılayın geçen yıl Adana su bas 
kınına uğrıyan felaketzedelerine yar
dım için verdiği paraya birlikten de 
tahsisat ilave ederek, modern bir "halk 
mahallesi., vücude getirmek ve ayrıca 
her sene bir miktar nümune evleri te
sis ederek istenilen uzun vade ile sat
mak üzere sekiz senelik bir inşaat prog 

S•ııı·vr•ıde b•lf rıhtım ı Bilhassa marangozluk kısmında ya-
pılan yatak, yemek ve oturma odaları, 

okulundan 1001 Şerıf, Zıl~ posta st:ı-ıye ı kine Özhan Ankara birinci orta okulun• 
Emin Süra~, İstanbul Emırgan Reş~d pa· dan İsmail 
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Balkan, Ankara erkek liseain· 
şa mahallesı 84 Suna, İstanbul Beyoglu 22 den 668 Kemal. Ankara Etlik okulundaD 
inci ilk okulundan 227 Makbule, Ankara 337 Nehri, Ankara Çankaya okulwıdan 3 
Altay mahallesi Haymana sokak 11 numa- sınıfta Nurcevad Ankara Gazi lisesinden 
rada Hediye, Ankara D. D. Y. zat işleri 82 İsmail, Anka~a erkek lihe&inden 1221 
müdürü oğlu Aydın, Ankara Altay mahal- Sıtkı, Ankara Koyunpazarı kuyumcu Ah• 
lesi Haymana sokak 11 de Oral, Ankara met eliyle Nuri, Ankara Cumhuriyet oku• 
Albayrak okulundan 84 Kemal, Ankara Ce- !undan 245 Melahat, ~kar:a birinci or!a 
beci posta evi yar.ında Hayati, Ankara İl- okulundan 870 Hamdı, Dıyarbakır Fatıh 
tekin okulundan 4 Aydın, Etimeğsut yatı paşa mahallesi 44 numaralı evde Mevlüd 
okulundan 455 İhsan, Zonguldak Namık- Bostancı, Ankara erkek lisesinden 268 Na• 
kemal okulundan 304 Mehmet Midilli, An- ci, Ankara Cumhuriyet okulundan 557 Sa· 
kara ikinci orta okulundan 509 Mediha, cide, Ankara Ulus okulundan 366 Özdemir, 
Ankara latiklil okulundan 288 Agah, An- Adapazarı orta okulundan 137 Nejad, An• 
kara Öz beyler mahallesi Balum sokak 1 kara sanat okulundan Musa Gök Irmak. 

ramx kabul etmek. 

Belediyemizin şubat içtima devresi
ni işgal edecek başlıca işler bunlar-
dır. <:--....................................................................................................... 1 

1 HALKEVLERI BAYRAMI 

Yukarıda lnegöl Halkevinin yıldönümil bayramı dolayısiyle verdiği 
temsilden bir intiba görünmektedir. Gençler Canavar piyesinin temsilinde 

çok muvaffak olmuşlardır. Af~ğıda, S~un Halk.evinde oyna~a~ "lıtik
lil" piyesinden bir intiba ıörünmcktcdır. HA!kevl bayramı ıünü ayrıca 
Jlir __ , \'Ç~tiı 

Yapıldı en titizleri bile tatmin edecek bir gü
zelliktedir. Güzellik ve sağlamlık bu-

eserlerde iyi bir tekilde mezcedilmiş
tir. Tesviye kısmında da, çetidli maki

Silivri, (Hususi) - Silivri, İstanbul 
- Edirne asfalt yolu üzerinde küçük 
bir ilçedir. Edirne, Kırklareli, Tekir
dağ ve umum Trakyaya giden yollar 
Silivriden geçer. Tarihin muhtel.if z~
manlarında İstanbul şehrine mesırelık 
yapan ve çöken osmanlı devletinin ih
mal ve bakımsızlığı yüzünden sönük 
ve hayatsız kalan bu kasaba, yava~ ya
vaş canlanmağa, hayat bulmağa, ilerle
meğe başlamıştır. Cumhuriyet hükü
metinin yüksek varlığiyle yapılan ve 

Türkiyeyi Avrupaya bağlıyan bu as
falt yoldan her gün yüzleı:;ce otomobil, 

otobüs ve kamyon geçmekte, kasaba
ya bam başka bir çehre vermektedir. 
Bilhassa Avrupadan Türkiyeye gelen 
seyyah ve turistler hiç eksik değildir. 

neler, demirciliğin muhtelif eserleri --------------------------------

Asfalt yol kasabaya hayat, halka ha
reket verdiği gibi kasabanın imarına 
doğru da ilk ve hayırlı adım atılmış ve 
300 metreden uzun bir rıhtım vücude 
getirilmiştir. Şimdiye kadar kirli ve 
pis duran sahil, tamamen temizlenerek 
büyük bir meydan halini atmıştır. U
ray, ağaç mevsiminden istifade ederek 
meydanlığa 300 den fazla ağaç diktir
miştir. İstikbalde bir park halini ala
cak olan rıhtım ve civarının ıalihına 

ııııa~adır. - ~ 

vardır. Hele saçtan oyularak yapılan 

ve yurdun endüstri merkezlerini gös
teren harta ile, çubuk demirlerle yapı
lan ve yurdun zirai vaziyetini gösteren 
harta üzerinde çok durulan eserler a
rasındadır. Sergi umumi vaziyeti iti
bariyle muvaffak olmuş bir eserdir. 

General Kilim Diriğin hediyesi 
Edirne, (Hususi) - General Kazım 

Dirik İkiz doğan iki göçmen çocuğu
na çok orijinal bir hediye yapmıştır, 

General çocukların baıbasına 50 tane 
meyvalı fidan vermiş ve fidanları ço
cuklar namına diktinni,tir. 

Urlada anason ziraati 
Urla, (Hususi) - Çeşme ve hava

lisindeki anason ziraati bazı yıllar 
ihtiyacı, karşılayamadığından, şehri
mizde de anason ekilecektir. Ziraat 
müdürlüğü bu mabadla Urla müs
tahaillerine 500 kilo ..,."Ol\ tohumu 

lsk.ilipte bir spor sahası yapıldı 

lskilipten bir görüniif 



Yeni Bir Moda SEN 
Yumurcak 

Sirley 
Templ 

Bazı merakhlar artistlerin dudak 
izlerini toplayıp koleksiyon yapıyorlar 

Tabii dikkat etmişinizdir; Ame· ı Tihçesi vardır. Anlatayım da dinle
rikan filmlerinin çoğu, kadın ve er· vin: 
kek artist öpüşürlerken biter. Onun Amerikada ltadınlar duda~la~ 
için Holivud

0

da herkesin öpüş· tazla yağlı olan boyalarını sılmek ı· 
mek meselesiyle çok meşgul olma- çin küçük kağıd parçalan kullarur
sma şaşmamalı. Zaten iş döne dola- lar. Meraklılar mesela kuaförlere 
p, artistlerin dudaklarının izlerini veya güzellik enstitülerine giderek, 
koleksiyon yapmağa kadar varmış büyük sinema yıldızlarının burada 
br. böyle ruj izleri bırakıp bırakmadi<· 

Eskiden nasıl artistlerin el yazıla
nnı toplayan meraklılar var idiyse, 
timdi de bunların dudaklarının izle
rini biriktiren meraklılar türemiş
tir. Fakat bu yeni merakın da bir ta· 

Marlen Ditrih hakkındaki rivayet
ler gene aldı yürüdü. Bazan biribirini 
tutmayan birçok rivayetler varsa da, 
en çok ısrarla dolaşan haber, Marlen
ia Holivud'dan ayrılacağıdır. 

Söylendiğintt gör~, IZ!ukavel'! mu: 
.,, · c. nndisiyle bır lılm çevırmesı 
~ m · · b ı·ı icab «len Parvunullt şırketı, u ı m-
._,, va.ı: geçmiştir. 

Ufa şirketi şıindi Marlen'in rnu
Jrawle!liain mute1ia1ii kısmım satın 

almak için Paramunt'la mib:alcerelere 
rfr~ bulunmaktadır. 

Yıldızlık 
taslanmak 
"Yıldızlıli ttDlamak", Holi

rnıd'da kendine iyi kötü mevki 
temin etmif bir artistin bQfına 
aelebilecek en kötü "kaz.ti' dır. 

Bir artist, kadın veya erkek 
olsan, ''yıldızlık taslamak,, yü
ziinJen itini, dostlarını, serveti
)Iİ Jıaybetlebilir. 

Vircinya Brus, bu kötü huyu 
ıöyle taril etliyor: 

YJdızlık taslayan artist, her
lıeain kendisini örnek almasını 
uter. Daima monden muvallaln-
~etler Pf!fİncletlir. Boyuna tuva
letlerini, elbiselerini tqhir et
melr. ister. HoJkô.m ve kibirlidir. 
Her feyc/e ifrata vanr. 

Felaket de yalnız Relmediii 
İçin, bu kötü huylara bir ele mu
va/lakıyet yüzünden duyulan 
''baf dönmeai,, inzimam eder. 

Bütün bunlan önlemek İçin 
de, gene Vircinya Brus fUnları 
lavaiye ediyor: 

Arasıra, nihayet bir in1tın ol
duiunu hatırlamak için, keneli 
lıendini çimdiklemek, dostlanna 
laakiki bir alô.ka flÖstermek, dal
lıavukluk edenleri dinlememek, 
Para biriktirmek ve Holivud'un 
haricindeki itlere de alô.ka gös
termek. 

Cünkü, bir aktörden ziyade bir 
cılıtri•, halkın günün birinde 
ltendi•inclen hotlanmıyacaiını 
d'iifünmeli ve bugüne hazırlan
"1alıdır. Bu tlÜn na..l olsa ırelip 
~atacağına t1öre, böyle hareket 
etmekle in1an mükemmel bir 
Cllttrenman yapar ve lelô.keti da
lacı İyi kartı/ar. 

lannı soruyorlar. 
Bu moda son zamanlarda o kadar 

yayılmıştır ki güzel bir kadın artist 
( ~al~ba Kev F ransis) ~ir hayır c~
miyeti menfaatine yapıı~ca~ s~tış ı
çin dudaklarının kızıl ızlennı taşı
yan altı dane kart postal hediye et· 
ıniştir .... 

Fakat bu vesileyle bir şey daha 
Jğreniyoruz: Yirmi beş senedir be 
yaz perdede hiç bir zaman hakilQ 
bir puse .. teati"' edilmemiş. Buru 
haber veren sahne vazn Vilyam 
Velman meseleyi şöyle izah edi· 
yor: Siyah ve beyaz renkler içiu 
kullanılan makyaj malzemesi o ka
dar koyu ve yağlıdır ki, insan yü
zünde bu maddelerden kalın bir ta· 
baka bulundukça hakiki bir öpücük -----

aldığını iddia edemez. Halbuki l •k OJURlirl 
renkli filmler için kullanılan mak· Rf 
yaj malzemesi, kadınların sokağa 
çıkarken kullandıkları ruj veya pud· Bat rollerde 
radan farksızdır. Onun için Yel· 
mann ancak renkli film çevirm ar- L y 
~stlerin "ağız tadiyle" öpüıebildik- oretta ong 
lerini söylüyor. T ayron Pover 

Aşk oyunları ... Bu filmin bir adı da 
fU: "Afk modadır . ., Herhalde, modası 
geçmeyen bir tek 9ey varsa o da afk
tır. Bu güzel filmde Loretta Yong'u, 
Tayron Pover'le birlikte göreceğiz ve 
biz de bu ıevimli çiftin geçirdiği ba· 
zen gülünç, bazen içli maceralara ka-

rıpcağız. Tayron Pover u zamanda 
Holivud'da büyük bir töJıret kazan
ml'f olan genç artisttir. 

Fransızca aözlü olan bu filml bu ak· 
pmdan itibaren Yeni ıinemada göı· 
terileecktir. 

Ben keneli hesabıma, meJeii· 
"1e devam etsem de etmean de, 

~nelimi mavallak olmut ve "yıl- Karol Lombard'la Vilyam Povel'i ,.akmda Yeni ainemada "Lülu ha-

CIZlılı tculamamıt,, addeJiyorum. at adlı franıuıca aözli filimde söreceiis. iki artİlt de ba filimde, her 
iinlıi tavaiyelerime lıenJim ~an kenclilerİllİ ıörmep aı...._ plrihleı. ıai ...... . . 

1
1111111111111111111111111111 

Muhtelif realizas· 
yonlariyle fransız 

sinema sanatına bü 
yük hizmetler et-
miı olan meşhur 
sahne vazu J a k 
Feyder bir filmin 
çevrilmesini idare 
e d e r k e n 

Sine~a Sanatı 
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Şen yumurcak, Şirley Templ'in 
yakında Yeni ainema.da göreceğimiz 
fransızca aözlü filminin iamidir. Fa
kat Şirley Templ'in kendisi için de 
bundan daha münasib bir isim bul
mak mümkün mü ? 

Sinema sanatı yaıh medeniyete hareketin 
dinç ve taze neşesini, insanhğa şimdiye 

kadar hiç nasib olmıyan gençleştirici bir 

zenginlikle beraber sunmaktad1r 

Şirley bu filimde de hazan acıklı, 
bazan komik sahnelerle, büyiiklü 
küçüklü herkesi kendine hayran e
diyor. 

Filmin kadrosu da her zamanki 
gibi: Şirley'in aevgili zencileri, müt
fik bir büyük baba, ayak danslan ve 
saire. 

Bu vesile ile size Şirley T empl 
hakkında bazı ıeyler anlatalım : 

Şirley bugüne kadar kadm polis 
hafiyeai olmak i.tiyordu. Anneai ve 
babaaile birlikte Honolulu'ya bir M

yahat yaptıktan 80Dra fikrini deiif
tinni,tir. Şimdi gazeteci olmak isti-
yor. 

Filim çevirmediği zamanlarda 
baıhca merakı eline bir kalemle bir 
bloknot alarak önüne çıkan herkeıe 
bir alay aualler eon&TOI". 

Bu aaaller ele, Şirley'le kon...,. -
fa selen sazetec:ileria ona .ordulda
n auaUerclir. Bunlara mabatab o
lanların ela çektikleri miifküli.tı dü-
--ı-::... .. - : -'-·,_- . Çünkü Şirley her haataı gazetecı 
ribi, kendisine aual ııorduiu kimae
nin yakaamı, muhakkak bir cevab 
almadan aahvenniyor. 

YASAK! 
Arllsll•lı yıpınuyacakl•ı 

pyler •lerdir 1 

Her sanatta, tekniğin elde edilmeıi 
senelerce mümareseye ihtiyaç göste· 
ren bir iştir. Ancak çalışma esnasında 
ortaya çıkan mctlelelcr, sanatkarın: 
muhtelif ifade imklnları huıuıundakı 
bilgilerini artırır. Eserine ~lzcm ~l~ 
görü9 birliğini temin edebılmek ıçın, 
sinema rejiaörünün, diğer unatlarm, 
bilhassa reaim, müzik, edebiyat ve ti
yatro sanatlarının kendi bünyeleri i· 
cabı olan teknik huauaiyetlerine ya
bancı olmamuı İcab eder. Gerçi bu ıa
natlarda ihti ... dereceeinde bir vuku· 
fu olmuı prt delildir. Ancak, onlar
la yakm bir alikuı bulunmak lazım
dır. 

Sinemada güzellik mesele.ine te
mas ederken, keyfi tunifler yapmayı 
doğru bulmamakla beraber, bir çok film 
lerin muvaffakixetsizliğindc iyi anla
tılmamaaı &mil olan ik:i mühim eaaa 
temas edebiliria: Doirudan doiruya 
•• biltilnliliil ile hop siden tekil cUHI
liii ile, te.ltli ne oluraa olaun, hialere 
ve tee,aaüd hayatın ince tezahürlerine 
Nhne olan u.irli güzelliği - mcaeli 
yaflı bir kadın yüzü ~i - biribirin
den ayırmak lazımdır. Flaküa güzelli
ğin bu iki görünü9üne: ftkil güuJJiği 
ve tesirli güzellik diyor. 

Daha derinleıen bir tahlil, güzelli
ğin ıübjekıtif bir vasıl olmuı dolayı· 
siyle bu iki nevi araamda bir keyfiyet 
farkından ziyade bir tef.ir farkı bu· 
lunduğunu ortaya koyaa bile bu tefri· 
ka riayet etmek doğru olur. Daha sarih 
olmak için diyelim ki: İçinde kütle
nin, aukut kanununa göre tanzim edil
diği, renklerin derecelenmesinin göze 
bot geldiği, hatların kıompozisyonu· 
nun ampatetilt reaksiyonlarına boş bir 
ıurette intibak ettirildiği bir resim ıe· 
kil güzelliği itibariyle güzel aayıla-

Artistler mukaveleleri mucibin- caktır. Diğer taraftan bu kaidelerin 
ce bazı ıeyleri yapabil'irler, bazı mutlak surette tatbik edilmediği, fa
ıeyleri de yapamazlar. Bunlar her kat auf kullanılıt tarzı ile içimizde te· 

eaaüri bir tele dokunan bir resmin güzel artiste göre değiıir. 
Mesela T ayron Pover tehlikeli liği, tesirli güzellik addolunacaktır. 

Şekil güzelliği hini, muntazam çizgi sporlan yapamaz. Yaparsa filim 
lcri, §-Ckilleri ve renkleri ıezmek haaıirketi hemen onun aleyhine bir da- ıuı ahenkli aeeler ve iyi tartıllnlf ha-

vi açar ve tazmina tister. reketler atkı, yaradılıfdan olan vergi-
Spenser T rasi futbol oynaya- ıini inkipf ettirip ruhi bir tevazüne 

maz. Cen Reymond ata binemez, varanlarımızda daha çoktur. Bunlar, 
Kolec:let Kolber de patinaj yapa- kendilerine idi 9eylere ehemiyet ver· 
maz. mek gibi görünen phei ve 9iddetli he· 

Karol Lombard'm saçlarını san- yecanlardan kurtulmu9 miatik bir du· 
dan baıka bir renge boyatmaya YUf kabiliyeti inkip.f ettirirler. Saf 
hakkı yoktur. Jan Parker'le Bet bir 9ekil aıkı hayatlarına ıükun ve 
Davis'e güneş banyosu yapmak ya· ahenk getirir. 
sak eclilmiıtir. Diğerleri, bu halete, belki de tiddet-

R li heyecanlariyle boy ölçüıerek erifir-
obert Mongomeri'nin de tay- ler. Belki de ,sonunda nefain tatlı ta· 

yareye binmesi yasaktır. biiyetini kazanarak tabiatin kanunları 
Fakat artistler de ekseriya ıir- ile uyuıan bir ahenk elde etmek, gül

ketlere kendi §artlarını kabul ettiri- mek, ağıamak, aevmek, nefret etmek 
yorlar: isterler. 

Mesela Key F ransis filmlerinde Bu fark, meıeli garb ölçülerinin te-
maya ile görünmeye mecbur değil- ıiri altında olmayan 9ekil güzelliğinin 
d. 1 o·· K Be hakim olduiu bir Çin operaaını seyre-ır. ren un, onstans net ve 
K · H bö derken tebarü.ı eder. Yerli aeyirciler aterın ep ·· rn 'ün bacaklarını 1 k 
RÖstermemek haklan "mahfuz" ~~~~ ~~:~:my~r.;:.:~d=· ;,~b~ 
dur Kaliforniyada filim çevirirken ve tahammül edemez ve çıkıp gider. 

Öte yandan, ayni çinli ıeyirciler, 
sigara içmek yasaktır. Fransız ak· Şarlo'nun bir filmindeki tesirli gii· 

Holvud medeniyeti, zevki itiba· 
riyle putperest, teamül itibariyle hı
riatiyandır. Ticari mülahazaların da 
sinema dünyasında hakim olduğunu 
unutmamalıyız. Bütün bunlardan do
layı gösterilen filmlerin ekserisinde 
bugünkü devrin akislerini tam olarak 
bulmak müşkildir. 
Sinemanın manidar oluşu birleftirİ

ci temayülündedir. Dünyanın medeni 
merkezleri, Afrika zencisi, Çin kulisi 
ile ayni filmleri seyrediyor ve beğeni
yor. Şekil güzelliği, tesirli güzellikle. 
evrensel bir sinema dilinde, beyaz per• 
dede birlefiyor. 

Sinema sanatı yaşlı medeniyetimize 
hareketin dinç ve taze ncteaini, beşeri
yete şimdiye kadar nas~b olmayan 
gençle§.tirici bir zenginlik ile birlikt• 
getiriyor. ~arbe, resimlerde ideograf
lar okumasını, ,arka daha. ziyade psi
koloji ve sosyal tahammül öğretiyor. 
Sinemanın imıanlığı eğlendiren fa

kat ayni zamanda tahdb eden bir cana• 
var veya teakin eden bir melek olmaaı 
iıtikbaldeki rejisörlerin elindedir. Si· 
nemanın tereddi eden medeniyetlerin 
manevi düfkünlüklerini değil, halkın 
tehalükle sevdiklerinin iyi ve güzel 
taraflarını bulup çıkaracak, inıa edici 
kuvvetleri seçebilecek, makine devri
nin ahenksiz ihtiraslarına ahenk vere
bilecek kabiliyette rejisörlere ihtiyacı 
vardır. 

Nejat YONCEOV A 

Harikalar 
cambazhanesi 

Canbazhane, ötedenberi sinema
ya rok uygun düıen bir mevzudur .... 
birçok •ahne vazıları, /ilklerinin 11 .. 
lcorlan için bir canbazhaneyi •ç
miflerdir. Emil Y anning•'in vaitil• 
çevirdiii .,Aık uğrunda lcatil" /il
minde de mevzu, bir canbazhanede 
geçiyor ve herkesin gülüp eğlendiği 
yerde, bir de aık macera•ı cereyan 
ediıyordu. törü F ernan Gravey mukavelesine, zelliıkteki dramı alaka ile ıeyrederek 

bilakis, film çevirirken sigara içebi- beğenirler. 
leceğini kaydettirmiıtir. En ıaf bir tekil ıüzellifin.in tema-

Şarl Buaye de, filmlerinin kendi- paı phai tedailerden lri delildir. Ta
sinden baıka biri tarafından fran- biattelıd güzelliğe hayranlığımız bile, 
sızca duble edilmemesini ıart koş- tabiattaki dramın kendi teeuüri hayatı
muıtur. mu:a benzeme&i iledir. Ruakin bu aem-

"Hôrikalar canbaahanen,,, biae 
ıahici bir •İrki gÖ•termektediT. Ba 
lilmi çevirenler, Berlin'de Vinter• 
l'Orten' de canbaalık numaralan )'Cl

pan arti•tlerdir. 

Bu §8rtlardan en tuhafı Pol Mü- holleri bize tahlil etmi,ıir. Mısır, yu-
• f da . . .. .. .. nan, Hind ve Çin gibi putpereat mede· 

nı ta~ ~ n ıl~rı surulmu~ ~lanı- niyetlerde teeuilri mana inzibat altına 
dır: hiçbır fotografçı bu artıati, re- ıhnllllftJr. Bucünktl prb medeniyeti 1-

aim çekerken aülÜ!ntesneye icbar 11 umumi)'etM ı~ ~--il-

Ôyle iti, lilim, oyun içinde bir o
)'1111 halini alıyor. Almanca aöalü o
lan bu lilmin yıldı~, Vintergarten'. 
de numaralar yapan canba.daanenin 
~UA .a-l a#ctrU La Jana'dır. Bg 
lilllli ,,._... H• ... a1111Cfe ... 
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BÖLGE KUPASI MAÇLARI DEVAM EDİYOR 

ULUS 

İzmirde 

AJsancak: 2 
Muhafız G.: O 

G. ·birliği Güneşi 2-1 yendi 

İzmir, 6 (A.A.) - Muhafız gücü i
kinci maçını bugün Alsancakla yaptı. 
Sahadaki kalabalık, düne göre çok 
fazla idi. 

Oyuna saat 15.35 de Alsancağın bir 
vuruşu ile başlandı. İki takım da seri 
ve canlı oynuyorlardı. Bilhassa Mu
hafız gücü bugün daha anlaşmış bir 
şekilde idi. Birinci dakikada Alsan
cak kalesi iki muhafız akınını güç
lükle durdurabildi. 19 uncu dakikada 
Alsancak soldan hücum yapıyor, top
la beraber kaleye inen Hakkı güzel 
bir ortalayış yaptı. Saim de sıkı bir 
şiltle bunu golle neticelendirdi. Bu 
gol gücü harekete getirdi. Ve devre
nin sonuna kadar hakim oynamasına 
rağmen iki açığın oyun üzerinde te
sirli olamayışı ve ortalayış yapama
maları bir netice almasına ba~ıca en
gel oldu ve devre 0-1 Alsancak lehine 
bitti. 

Ticaret ve sanat 
mektepleri 

berabere kaldılar 
Dün "Bölge kupası,, maçlarının ikinci gUnü idi. 

Bir taraftan da lise ve orta mektebler arasında ter
tip edilen maçlara başlanıyordu. Havanın cumartesi
ye nazaran soğuk olmasına rağmen güzel şehir stad
yomu gene binlerce seyirciyi bir araya toplamıştı. 

Saat 13 de evvela sanat ve ticaret mektebleri fut 
bol takımları karşılaştılar ve iki takım 2 - 2 berabe
re kaldılar. Bundan sonra yapılan Gençler Birliği -
Güneş maçı 2 - 1 Gençler Birliği lehine netice
lendi. 

Bu devrenin ilk 15 dakikasında Mu
hafızlrlar hakim bir oyun oynadılar, 
fakat hücum hattında Rızadan başka 
f,!Üt atabilecek başka oyuncu olmadı
ğından bu hakimiyetten bir netice a
lamadılar. 

Küçük evler 
YAPI KOOPERATİFİNDEN: 

26 mart 1938 tarihine rastla
yan cumartesi günü saat onda 
kooperatifimizin umumi heyeti 
adi surette içtima edeceğinden 
ortaklarımızın tayin olunan saat
te Halkevinde hazır bulunmaları 
rica olunur. 
KONUŞULACAK ŞEYLER 

1 - İdare meclisi raporunun 
okunması ve kabulü. 

2 - Murakrbler raporunun o
kunması 

3 - Bilançonun tasdiki ile 
idare meclisinin ibrası 

7. 3. 1938 :b 

Milli küme maçlarında 
kulüplerin puvan vaziyetleri 

Kulüo Mııc;. Ga. Ber. Ma At. YP, Puv. -·--------
Beııiktaş 4 3 9 3 11 
Üçok 5 3 2 5 9 11 
Güneş 3 3 . 12 4 9 
M. gücü 6 . 2 4 7 13 8 
G. ıaray 3 2 1 5 4 7 
Alsancak 3 1 . 2 2 4 5 
F. bahçe 4 2 2 3 6 5 
H.t.Y. 2 1 1 2 3 s 

1 Yoklamaya davet 1 __ ,, 
4 - Müddetleri biten mura

krblerin yerine yenilerinin seçil-
-me-si. ____ 128İİlll9 _ .. ,yetim ve mölüllerin 

ikramiyeleri 
karak hücuma geçtiler, ve sol taraftan 
sıksık Muhafız kalesine inmeğe baş- Ankara Askerlik Subesinden Yok· 
ladılar. Bu akınlardan birinde Saimin lamaya Davet : ~ 
ileri bir pasını kapan orta muhacim Şubemizde kayıtlı şehit yetimleriy
Sabri kaleciyle karşılaştı, fakat çek- le harp malüllerinden subay ve eratın 
tiği şütü Fuat tuttu. Bir dakika sonra 938 yılı içinde verilecek ikramiye ka
gene bir Alsancak hücumunda Fuat yıtları 10 mart 938 gününden 10 nisan 
kalesini boş bırakmıştı. Bu fırsattan 938 gününe kadar hergün yapılacağın• 
istifade eden Basri güzel bir çevirme dan ellerindeki resmi senet, maa1 cüz· 
ile Alsancağın ikinci golünü kaydet- danı, nüfus cüzdanı, muayene raporu 
ti. ve bu işe aid vesika ile birlikte şube-

Bu ikinci goh1en sonra alsancaklı- ye müracaatları. 

Gen(lerbirliği • Güneı ma(ı 

lar daha dikkatli oynamağa ve hü- Bu tarihten sonra müracaat edenle
cumdan ziyade müdafaaya ehcmiyet rin 938 yılı ikramiyesinden istifade e
vermeye başladıklarından başka gol demiyeceklerinden mesuliyetin kendi· 
olmadı ve maç da 2-0 Alsancağın lehi- lerine ait olduğu il!n olunur. 

Yerinde ve güzel paslariyle oyuna ne bitti. (619) 1281 
en çok müessir olan küçük solaçık ,--------------------------------- -------------------------------

Güneş kaleciıi Nedim bir gol kurtarırken 

Muhafızlıların hakim oynamaları

na rağmen bir netice alamadığını gören 
alsancaklılar bu defa müdafaayı bıra-

Mustafa, sağdan Selimin havalandır- ı• t b 1 d k • 1 
dığı topa bir baş vurdu Direğe çarpan s a n u a 1 maç a r 
top geriye geldi. Münir ikinci bir şilt-
le neticeyi takımı lehine çevirdi. 

llk altı dakika içinde olan bu iki F b h B • k 
golden sonra iki takım da çok çalıştı. ener a çe ve eşı taş 
Fakat gol çıkmadı ve maç 2-1 bitti. 

rsuGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGtNIZ· 5· KURUŞ 
Gençler birliği - Güneş maçı Anka

ra sporcuları arasında epiyce alaka u
yandırmıştı. Onun için saat on beşe 
gelince seyirciler arasında bir kaynaş
nıa başladı. Heııkes takımları bekli
yordu. Nihayet hakem B. Mehmed A
li ve iki yan hakemi sahaya çıktılar. 
Onlan Gençler birliği ve Güne1 ta
kımları takib etti. 

Hakem lisansları tetkik etti ve iki 
~akım kalelerini seçtiler. 

Nasıl oyna'dılar? 1 1 b b k 1 d 1 - Bu maç eğer rüzgarsız bir havaya - e ra ere a 1 a r 
rastlasaydı, şüphesiz daha iyi olacak
tı. Ukin iki takımın şansına, rüzgar 
bu güzelliğe mani olacak derecede e
siyordu. 

Takımlar şu şekilde idi: 
Gençler Birliği: Rahim - Nuri, 

lhsan - Yuauf, Hasan, Keıfi - Se
lim, Salahaddin, Ali, Münir, Muıta -
fa. 

Güne§: Nedim - Nihad, Sabahad
~in - Turgud, Sedad, Cezmi - Re
aai, Orhan, Iakender, Fruzan, Orhan 

Gençler birliği sağaçığında Selim 
eski yerini almıştı. Ayağının henüz i
yi olmadığını gördüğümüz kulUbUn e
mckdarı J:jU Dllgtı\ fut.bolcunun dUn 
oynatılması sebebini kulüp idarecile
rinden bir zat şöyle izah etti: 

"- Bazı gazeteler Selimin Gençler 
birliğinden ayrılarak başka kulüplere 
girdiğini yazdılar. Selim bu haberleri 

bugün filen tekzib etmek istedi. Biz 
de onun en fena vaziyetinde bile takı
mına faydalı olabileceğini biliyorduk, 
oynatıyoruz.,. dedi. 

Bu vaziyetin haricinde 'Gençler bir
liği takımında bir değişiklik yoktu. 
Güneş takımında Nedim, Sabahat

tin ve Cezmi gibi birkaç yeni futbol
cu gördük. Buna mukabil Mehmed 
oynamıyordu. Güneşli bir idareci de 
bu oyuncuların önümüzdeki daha mü
him maçlar için tecrübe edildiğini 
söyledi. 

Gençler Birliğinin 
beklenilmiyen golü 

Maç vaktinde başladı. Rüzgarı ar
kalarına alan 'Gençler birliği takımı 

birkaç dakika içinde Güneş yarı sa
hasma yerleşti. Daha birinci dakika
da Güneş aleyhine bir korner oldu. 
Güneşliler Selimin çok güzel çektiği 
kornerin tehlikesini güçlükle atlattı

lar. 
· Gençler birliği her dakika gol ya
pacak vaziyete geliyorlar. Fakat çeki
len şiltler hep yüksekten avuta kaçı
yordu. Gençler akınlarından birinde 
favul yaptılar. Güneş müdafaası topu 
uzaklaştırıp oyunu açtı. Sağ açık Re
sai Gençler birliği kalesine kadar so
kuldu. Füruzan topu durdurmadan 
gol yapmak istedi. Muvaffak olama
dı. 

Kale atışı ile beraber 'Gençler birli
ği takımı gene karşı tarafın kalesi ö-
nünde idi. Top ayaklar arasında dola
şıyordu. Nihayet orta çizgiye yakın 
bir yerde Turgudun bir favulü ile o
yun durdu. Sol haf Ke~i bu favulü 
çok güzel çekti. Top kalecinin elleri 
üstünden aşarak ağlara takıldı. 

Devrenin bundan sonraki kısmı Gü
neş müdafaasının, bilhassa Nihad ve 
Sedadın gayreti ile ikinci bir gol kay
dedilmeden geçti. 

l kinci deııre 
İkinci haftayimde güneşliler, rüz

garı arkalarına alınca daha hesaplı oy
namağa başladılar. İskender uzun 
paslariyle oyunu açıyordu. Fakat bu 
açık vaziyette hücuma geçince İhsan 
ve Nuri gol fırsatlarını önlüyorlardı. 

Bu hücumların birinde Füruzan çok 
güzel bir oyun yaptı: kaleye doğru i
nerken birden bire ileri fırladı ve to
pu geride bıraktı. İskender topu açık 
vaziyette yakaladı. Yerden ve sıkı bir 
tütle gol yaptı. 

İki dakika bile geçmeden, mukabil 
bir akına geçen Gençler, ikinci gali-

İstanbul, 6 (A.A.) - Milli küme 
şampiyonası maçlarına bugün de devam 
edildi. Mevsimin en mühim karşılaş -
malarından biri olan Fenerbahçe - Be -
şiktaş maçı Taksim stadyomunda yapı
lıyordu. 

Güneş : 2 Beylerbeyi : O 
Gençler birliğinin birinci devrede 

bu tabii yardımdan faydalanarak gol 
sayısını artıramayışı, forved hattının 

henüz istikrar bulmadığına delildir. 
Buna mukabil 'Güneş forverdleri de 
dün çok beceriksiz bir vaziyette kal
dılar. Maamafih buna biraz da Genç
ler birliği müdafaasının bilgili oyunu 
sebcb oldu. Genç\eT birliğinin bal ba~
tı aa oyuna çok müessirdi. Selim an-
trenmansızlığma rağmen fırsat bul
dukça verdiği paslarla yerini boş .bı
rakmadı .. 

Solaçık Mustafa biraz daha büyürse 
birçok kalecileri korkutacak bir akın
cı olacağını dün de gösterdi. Kaleci 
Rahime çok iş düşmedi. Bir iki müda
halesiyle vazifesini yaptı. 
Güneş takımı Uludağdan yeni dön

düklerinden dolayı yorgun olan üç 
dört oyuncusuyle dün iyi bir netice 
almış sayılabilir. Sol bek ve sol haf. 
tan ba§:ka aksayan yerleri yoktu. 

Birinci golü umulmadık bir şekilde 
yiyen kaleci Nedim, ondan sonraki va
ziyetlerde, yetişecek bir oyuncu oldu-
ğunu gösterdi. Resai, Füruzan ve Se
dad iyi idiler. 

Nihad, bazı kere bek olduğunu unu
tarak ilerilere kadar koşuyor, lüzum
suz çıkışlar yapıyordu. Fakat buna 
rağmen müdafaanın bel kemiği oldu. 
İskenderin üzerinde de biraz durmak 
lazımdır: İskender, dünkü maçta da 
gene fırsatını buldu ve golünü attı. 
Oynadıkça ileride belki daha birçok 
goller de atacaktır. Çünkü düşünerek 
ve bilerek oynayan bir futbolcudur. 
Ancak hakemleri takımı lehine imale 
etmek için yaptığı hareketler çok gö
ze batıyor. Bundan vaz geçmesi, muh
telit takım maçlarında topladığı halk 
sempatisini herhalde artıracaktır. 

llakem: 
Futbol federasyonununun maçlara 

diplomasız hakem seçilmemesi hak
kındaki kararını alkışlarız. Dün B. 
Mehmed Ali bir iki noktada mütered· 
did kaldı. Fakat yarın için bize çok ü-

mid verdi. Esasen dürüst ve iyi gö
rüşlü bir futbolcu kısa bir zamanda 
hakem olarak yetişebilir. B. Mehmed 
Alide de bu sporcu ahlakı ve futbol 
bilgisi vardır. 

Sanat ve ticaret mektebleri 
ma~ı 

Bu maçtan evel sanat ve ticaret 
mektebleri arasında yapılan maç 2-2 
beraberlikle neticelendi. 

Oyun tam 13 de başladı. Her iki 
mekteb takımı temiz formalariyle çi
çek gibi sahada göründüler. 

Rüzgar altına düşen sanat mektebi 
birinci devreyi 0-1 mağlüb bitirdi. İ
kinci devre çok heyecanlı oldu. Her 
iki takım da atılgan bir oyun çıkardı
lar. 

Hava kapalı, fakat çok müsaitti. 
Maçın başlama saati geldiği zaman sa
hayı 8 bine yakın bir kalabalık çerçe -
velemişti. 

tki takım karpla§tığı zaman Fener
ba'h yı, ~ nok-. .,_ • ·.ı.... ......... 
Muhafızgücü maçında sakatlanan Fik-
retten ve hasta olan Esattan mahrum 
ve eski oyunculardan Fazıl'ı içine al
mış şu kadro ile görüyoruz. 

Hüsamettin - Fazıl, Faruk· Necdet, 
Aytan, Reşat, Niyazi, Ali Riza, Bülent, 
Naci, Şaban. 

Beşiktaşlılar da şu takımla oynu -
yorlar: 

Mehmed Ali - Hüsnü, Faruk - Rifat, 
Feyzi, Fuat - Nuri, Muzaffer, Hakkı, 
Şeref, Eşref. 

Hakem Nuri Boz ut. 
Oyuna Fenerbahçeliler başladılar. 

İlk akın Beşiktaş muavin hattında ke -
sildi, fakat Hakkının lüzumsuz bir pa
sını kapan Şaban hücumun yeniden ta
zelenmesi imkanını hazırladı. 

On ikinci dakika: Fenerliler sağdan 
güzel bir iniş yapıyorlar. Top Niyazi
den Bülende, ondan Ali Rizaya gitti. 
Ali Rizanın tam yerinde bir pasını ya -
kalayan Naci pl!se bir şiltle takımına 

ilk golü kazandırdı. 
Fenerlilerin hakim oyunu devam e -

diyor. Beşiktaş müdafaasının şaşkınlı
ğından istifade eden san - lacivertliler 
Beşiktaş kalesi önünde tehlikeli bir fa. 
aliyet gösteriyorlar. On beşinci dakika
da Naci, Bülendin güzel bir kafa pasını 
vole bir şütle kaleye gönderdi. Fakat 
top kale direğini yalayarak avuta gitti. 

Beşiktaşlılar Fener yan sahasında 
epeyce bir müddet yerleşr.ıeğe muvaf
fak oldular. Fakat son mevsim içinde 
oynadığı oyunların en güzelini çıkaran 
Fener muavin ve müdafaa hatları Be -
şiktaş akınlarının semere vermemesine 
muvaffak oluyorlar. 

İkinci devrenin 13 üncü dakikasın
da beşiktaşlılar, Faruk ile Fazılın aynı 
topa beraber vurmaları yüzünden Hak
kının ayağiyle beraberlik sayısını çıkar
dılar. İki dakika sonra hakem fener
bahçeli Fazılı da sahadan çıkardı ve fe
nerliler esasen zayıf olan kadrolarına 
ilaveten 10 kişi oynamak zaruretinde 
kaldılar. Çünkü birinci devrenin ilk da
kikalarında bir tekme yiyen Niyazi to -
pa koşamaz bir hale gelmiş ve solaçık
ta dolaşmağa mahkum olmuştu. Beşik
taş hakimiyeti uzadıkça Fener müdafa
ası da enerjisini arttırıyordu. Ali Riza 
geriye alınmış ve ağır basan Beşiktaş 
hücumlarını karşılamak için bütün mü-
dafaa canını dişine takmıştı. Bu gayre-
tin semeresi olarak Beşiktaş muhacim
leri bir tek şilt atmak imkanını bula -
mıyorlardı. 

25 inci dakikadan sonra Fener mu
hacimleri yeniden Beşiktaş kalesini zi-

Şeref stadında şild ve ikinci küme 
maçlarına devam edilmiştir. 

Saat 11,lS de Güneş ve Beylerbeyi 

takrmlan şild maçı için karşılaştılar. 

Son muvaffakiyetli oyunlarını gören 
halk kuvvetli Güneş takımının Beyler-

beyini yüksek bir sayı farkiyle yenece -
1lııl... ~ ~"-U1·=nd·· Reha• "•*io• 
hiç de böyle olmdaı. Güneşliler bütUn 
oyun mUddetince cansız bir oyun çıkar
dılar ve oyunu 2 - O bitirdiler. 

Galatasaray: 3-Topkapı: 2 

Bundan sonra Galatasaray Topka
pı takımlan karşılaştılar. 

Mütevazin bir oyunla başlayan ilk 
devrenin 35 inci dakikasında Haşim 

düzgün bir vuruşla Galatasaraya birin
ci golünü kazandırdı. Devre bu suretle 
bitti. 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
bir kaç sıkı hücum yapan san - kırını -
zılılar kısa fasılalarla Salahaddin ve 
Bülendin ayaklariyle iki gol daha çıkar-

dılar. 

Oyunun bundan sonraki kısmında 
Galatasarayın sönük oyununa mukabil 
topkapılılar çok enerjik ve güzel bir o
yun oynadılar ve 27, 32 inci dakikalar
da iki de gol çıkardılar. Oyun bu şekil

de neticelendi ve Galatasaray 3 - 2 sa
hadan galib çıktı. 

ikinci kiime neticeleri 

Şeref Stadında: Galata gençler, Do
ğanspora 6 - O, Fener Yılmaz Karagüm 
rüğe 4 - 1 galib. 

F~ner stadında: Davutpaşa Altınor
duya 2 - 1 galib gelmiş, Hilfil de Orta -
köye hükmen galib addedilmiştir. 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.G. 
ZiRAAT IANKASI 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimi
zi satacağımızı saygı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Genişlik Top Top 

santim Metre fiatı -
Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 

,, ,, tip 2 90 36 839 .. 
Şapkalı ,, tip 4 85 36 695 .. 

" ,, tip 4 90 36 725 .. 
Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satı§ 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satı§lar için % z fark 

alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentasr 'yoktur. Bütün müracaatla. 
rın fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica-
bındandır. 1-528 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlü ğiinden 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacrnı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 

tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuru·ş 

teslimi 
bir balya 

Satıslarımız fabrika 
Fiatlar asgari 

ve peşindir 
içindir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam ıuretiy le bir topa kadar perakende satıt yapılır. 

B~dy_aJQr 20 top ve 720 metre_d:r .._. _... - .. .. 

Bu devrede ticaret mektebinin attı
ğı bir gole mukabil sanat mektebi ta
k.ımı iki gol atu ve -s beraberlikle 

yarete başladılar. Naci, Şaban ve Bü
lend Mehmed Aliye üst üste mühim 
tehlikeler atlattılar. Fakat sayı çıkma-

Sipariıin bedeli fabrikamıza vasll olmadıkça 
sipariı tediye ve sevkedilmez 644 
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HİKAYE 
GÜZEL JANN 

i~K·Jll•Z•Ulii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya .. 
: Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir ,, 

Bir tayyarecinin hatıralar1ndan 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez " 

HALK ve YENİ 

Sinemalarda matineler 
Ya.zan: 'SieglrieJ W agner 

.. Akşamın son xşıkları kuytulara gi
dıyor; dışarda yapraklar düşüyor; 
her taraf sessiz. 
Düşüncelerim gerilere dalıyor. Gi

ne o facia, gine o bulutlu simalar dib
diri oldular. Elim gine yazibanemin 
gözüne gitti. Ordan bir tabanca, ren
gi solmuş bir harita, bir resim çıkar
dnn. Bunları bilmem kaçıncı defadır 
kendi harb rozetimle bir arada görü
)'orum. İşte onlar gine karşımda: 

J annın İQ.ce güzel yüzü, Michaelin 
Pilot armalı üniforması geriye atılmış 
kasketi, uzun boyu, tatlı ve derin ba
kııJarı. 
Şimdi si.~c bu resimdekilerin hiki

)'esini anlatacağım: 
1918 senesinın baharında idik. Uzun 

bir cenkten sonra istirahat için Na
IXıur şehrine yerleşmiştik. Beni bom· 
bardıman kısmına vermitlerdi. Micha
tl de Balkanlardan gelmif, avcı kıa
IXıında uçmak için emir bekliyordu. 
~icbael tam manaaiyle bir pilottu. 
li'okker D Vll de çılgınca uçuşlar ya
l>ardı. Uzun aportmen vilcudiyle, dü
r\istlüğil, ve ciddi yaşayııiyle arka
ıiaflarından çok farklıydı. Az bir za
~ içinde ikimiz de arkadaşlığı çok 
Q"~ ı..ımiitik; O 'liA, bçnim gibi, iyini
fan atardı. 
Naınur bir menzildi. Bununla bera

ber orada hiç bir pey ekaik değildi, 
batta kadın da. Belki ihtiyar anger
)a neferleri bile, bu tiddetli ve heye
ta.nlı zamanlardan kalmıı hatırlan, 
haıa taşırlar. 

Michael de bu macera geçirenler
den biriydi. 

Hiç kimse oüphe etmiyordu ki si
Yah gözlü Jann'a o herkesten fazla a
like &österiyordu. jann'a alaka göa-
1eren ve onu itina ile ıelfunlıyan za
bitler pek çoktu. Fakat sonralan, o
.tıu yalnız Michael'le görmeye ba~la
dık, ben onun hesabına bu işin sonu
nu düşünerek üzülüyordum. Zira ar
tık bu iş küçük bir flöretten ibaret 
~~ğildi. Michael'in yüzüne bakmak, 
:tın ne kadar ciddi olduğunu anlama
h ki.fi geliyordu. Onu her vakit ikaz 
~~y.~r: '.'-Bu çılgınlıktır Michael 1 
. uşun bır kerre. O, bir fransız, sen 
4e bir alman zabitisin" diyordum. 

Ona bu hakikati her söyleyişimde, 
rengi soluyor ve yumruklarını sıka
rak: 
h - Bunların hepsini biliyorum, 

er &ün kendi kendime tekrarlıyo

~ fakat bu his irademden daha 
UVVetli. Onu gördüğüm zamanlar, ofu her feyden daha çok sevdiğimi an
ıyorum!" diye cevab verirdi. 
.. Bu ayni şeyi bir kere de Jann'a ttc
~~e .. ettim. O da artık değişmişti. 

Uçuk çılgın şeytanın yerine, şimdi 
~kin, düşünceli, bir insan gelmiştı. 
, .. na da ayni hakikati anlattım. Beni 

1 
u~unetle dinledi, sonra siyah bukle
trıni .sallayarak, tıbkı Michael gibi 

teva.b verdi. 
ı Bir kaç gün sonra, Michael iki gün 
i.~rfında hareket için emir almıştı. 
,.ıtt' ~. \'· ıi:ım zaman genii bir nefes aldım. 
•iın.e .o gün, janna doğduğu günü te
d"t ~Çın, bizleri evine çağırmıtşı. Ken
~!11 gayet iyi tutuyor ve Michaele ü
d ıd verici sözler söylüyordu. Arka
b altının cali bir neşesi vardı halbuki 
en onu · · · dıın. n mızacını gayet ıyı tanır-

di ~i.r aralık beni kenara çekerek cid-
,, ır sesle: 

~alc Waıter, hurda Janndan sonra bana 
da ın olan biricik adam sensin. Bur
~ kat.~ığın müddetçe ona bakmağa 

~ Soz verir misin" dedi. 
rıu i Sevgili Michael, bu iıi maalmem
~il~re yaparım. Fakat bilmem ki sev
dcr lnden ayn kalmış bir kadına ne 

"l3 ~e bakabilirim!." 
rıui ltibirimizin elini sıkarken, ko -
~iı tnaınızın mevzuunu anlıyan Jann 
aı~:oğru geliyordu ki, sokak kapısı 
}';q 1• K_ızı.n nasıl birden bire bem 
ııar kesıldığini gördüm. Yavaşça 

1 sıktı. Biraz sonra içeri girer
JÖ&leriyle Michaeli arıyordu. 

Çeviren: Mualla Tagay 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Film deği me günleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a .• 

Antoni İdin niçin 
istifa etti ? 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, ııehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Taksi Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yenlııehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaııı: 

İngiliz başvekiline İtalyan 
ve ismi gizi i 

şahsiyet kim? 
cevabını veren 

tutulan 

Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). Bayan Oslen Çemberlaynin rolü 
Otobüslerin ilk ve ıon 

Avam Kamarasında, hükümete iti
n_ı.ad reyi verilerek nihayetlenen gü
rultülü müzakereler sonunda Bay 
Herbert Morrison, İspanyada barb 
eden gönüllülerin geri çekilmesi hak
kındaki ingiliz planına karşı İtalya-

Halbuki Micbael onun iç<.. .,.ugını 
duymamış, bir arkadaşiy!e •..• makaşa-

Seferleri 
Sabah 
ı 1 k 

ya dalmıştı. Kız yüzünü bana çevir-
diği vakit, gözlerinin ölüm kc.uar cid- Ulus M. dan K. dere'ye 
di ifadesinden korktum. Bir hissikab- K. dere'den Ulus M. na 

sefer 
6.45 
7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Akı;am 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 23.20 nın müsaid davranacağına dair ken-
disine, geçen pazar günü, kimin ma-

19.00 liimat vermiş olduğunu Ba.,ı.akandan 
19.30 '.l"' 

Yazan:---

Fernan Maliye 

Franaızca Va 
dergiainden 

lelvuku ile, burda bir felaket olacağı
nı hissetmiştim. Jann kederli gözleri
ni saklayarak etrafı cali bir neşey«: 
boğdu, ve yaptığı bir çok maskaralık
larla nihayet bizi giılmeye mecbur et
ti. Birden bire Michaelin belinden ta
bancasını aldı ve tabii bir hareketle 
kılıfından çıkararak bize doğru !re
virdi. Güler:k maskaralıklar yapıyor

Ulus M. dan Keçiörcn'c 
Keçiören'den Ulus M. na 

6.30 
sorduğu zaman Bay Nevil Çemberlen 

21.00 cevab vermedi. Bay Morrison, bu •---------------
1 

du. Michael: 
"Bu deliliği bırak Jann, böyle şey-

lerle oyun olmaz!" dedi. 
Kızın eli qağı indi ve hepimize tu

haf bir bakı§la baktı. Ben gayri ihti
yari titredim, arkadaşlar da böyle bir 
şey hisıetmiş olacaklar ki yavaşça çe
kilip, bizi odada üç kişi bırakttlar. 
Ben bu anı ve Jannın ölü gibi beyaz 
yüzünü hiç bir vakıt unutamam. Bi
çimli ince burun kanatları oynıyor ve 
dudakları titriyordu. Bir çok 9cyler 
ifade eden kederli gözlerini Michaele 
kaldırdı, beyaz eli hal~ tabancayı tu
tuyordu. Ben, ipnotizme edilmiş gibi, 
bu dQnuk donu parlayan metal par
çasına bakıyordum ki; tabancanın kı
zın kaLbi üzerinde olduğunu gördüm, 
adeta UYUfGlUJtUm. . 

"Beni eeviyor musun Michael ?" Di
ye soran Jannın titrek sesini duydum, 
"Beni bir alman kızı kadar seviyor 
muaun?" 

"Evet Jann seni öyle ıeviyorum." 
Kız deruni bir saadetle gülümsedi. 

İri gözlerini arkadaşımın yüzünden 
ayrımıyarak, içini çekti ve "Allahım 
hepimize yardım et," dedi. 

7.00 21.30 dostun Başbakan ile İtalya bükümeti 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Ulus M. na 

6.30 20.30 arasında, Bay ldin'in malumatı hari-
21.00 cinde, sık sık mutavassıtlık edip et7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Ccbeci'denUlus M. na 7.00 

mediği sualini de ba~bakan cevabsız 
23.00 b k 23.00 ıra tı. 

Bay Çemberlen'e, 24 saat evelin-
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17:00 den bu kadar iyi haberler veren ve 

Başbakanca da "gayet emin bir kay-
Yeniıch\r'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniııehir"e 

7.00 23.00 nak., tabiri ile tavsif edilen meçhul 
7.10 23.00 şahsiyet kimdir? ... 

!ıtazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 Bugün, bu esrarlı mesele bahse ko-
köprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 nuldukça dudaklarda bir isim dolaş-

§ U. Meydanı ile İstasyon ara1ında her maktadır: İngiliz hükümeti reisinin 
beı dakikada bir .acfer olup tren za-manlan seferler daha sıktır. yengesi, yani geçenlerde ölen ingi-

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar liz devlet adamı Osten Çemberlen'in 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 karısı, Ledi Çemberlen ... 
den 20 ye kadar vasati her beıı dakika
~; saat 20 den 21 e kadar her on da- Hakikat şudur ki, harbsonrasının 
kıkada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e dikkate layık şahsiyetlerinden biri o
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir lan Ledi Osten Çemı...erlen, 1925 de, 
munta:ı:am aeferler vardır. :u 

§ Akş.amlan Uluı Meydanından saat 23 Lokarno görUşmelerinin kesilmesini 
dekı son ıcferlerle bunların Ulus Mey- önleyebilmit olduğu gibi, bu sefer de, 
danına dönüııleri ainemalarııı dağılıı · ·ı · saatleriııe tibidirler. ıngı ız - İtalyan yakuıhğına herıhangi 

P o ata Saat ı eri bir diplomattan fazla hizmet etmiştir. 
Posta ıaat 19 a kadar İstanbul cihetine Lokarno andlaşmaaının mahud 16 ın-
mektub kabul eder. er maddesini alınanlara kabul ettiren, 
'l'eahhütlil 18 e kadardır. Bay Musolini nezdinde bütün nüfu-

T ren Saat 1 eri zunu kullanarak Londrada italyan sa-

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 
akııam 19,15 ve 19,45 
de (sal~, perııembe, cu
martesı Toros sürat.) 

Samsun hattına: ~ergün 9,35 (Kayse
rı, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
Zonruld&!' hattı : ,, 15.00 
Kırıkkale ye rayotobüs ., 16,05 

nat sergisini tertib eden, 1926 da Os
ten - M~solini mülakatını hazırlayan 
hep Ledı Çemberlen'dir. Geçen tem
muzda ingiliz ve italyan hükümet re
isleri arasında mektublaşma fikrini 
ortaya atan da odur. Nihayet, ingiliz
italyan görüşmeleri hazırlıklarında 
ehemiyetli bir rol oynamış ve oyna
makta bulunmuş olan gene Ledi Çem

Birden silah patladı - Kırmızı bir 
alev çıktı - Jann yere düşmüştü. 
'Gözleri hala Micbaele bakıyor, açık 
kalan dudaklarında son bir tebessüm 
titriyordu. Michael bir çığlıkla Jann'· 
in üzerine atıldı ve başını kolları ara- G O N D E L I K berlen'dir. 

Ledi Çemberlen, vktiyle Streze
man'ın dostlarındandı, bugün Muso
lininin dostlarındandır, ve Ledi'nin 
nüfuzunu ihsas etmediği hiç bir Av
rupa devlet merkezi yok gibidir . 

una aldı. Ben gayri ihtiyari yere dü
şen tabancayı yanıma almıştım. Patır

dıyı işiten arkadaşlar koşuştular. Bi
ri, çılgınca dönen zavallı Michaeli ya
na çekti ve Jann'ın yanma diz çöke
rek buluzunu açtı. Bana bir şey uza
tarak "ölmüş" dedi "Kurşun tam kal
bine isabet etmiş." 

Ellerimde tuttuğum şey bir mek
tubtu. Ustü Michaele yazılmıştı. Ar
kadaşlar J annı bir sıranın üzerine ko
yarak bizi yalnız bıraktılar. Zavallı ar 
kada~ım masanın başına çökmüş, kırıl
mış müteheyyiç yüzünü elleri içine 
almıştı. Ona mektubu uzattım! 

Bu mektubun içinde bir aşkın itira
fı ve bir facianın bikiyesi vardı; 

"Jann harbte yükı;elmiş bir fransız 
zabitinin kızıymış. Babası cephede 
§Chid düşünce, o da zekasını, güzelli
ğini, ve alımını casuslukta kullanı
yormuş. Michaele tesadüf ettiği va
kıt, işlerin şekli değişmişti. Vazife 
hissi, vatan aşkı ve Michaeli aldattı
ğı için kendi kendine duyduğu nef
ret, hepsi bir birine karışmıştı. Ölü
münden biraz evel kapıyı çalan misa
fir, onu ikaz etmişti, artık çok geç 
kalınmıt, çünkü kız için tevkif emri 
verilmişti. Jann kendi&ini bekliyen a
kibeti zaten biliyordu. Ondan, bu son 1 
mektubu yazmış, ve sevdiği adamın 2 
önünde kendi attığı kurşunla son ne-
fesini vermişti." 3 

Bir saat sonra önümüzden geçirdik- "' 
leri tabutu hepimiz sükunetle selam- • 
ladık. ~ 

İki gün sonra Michael hareket e-
derken, bana tabancasını uzatarak: 
"Bu hatıra sende kalsın," dedi. 

8 gün sonra bir telaiz geldi: Fok
ker D VII No ... Pilot mülbim Mi-

Hicri - 1357 
Muharrem: 4 

S. D. 
Güneıı: 6 24 

Rumi - 1353 
Şubat: 22 

S. D. 
Ak§am: 18 07 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş ıekli 

1 

cbaelin, bir uçut eanuında yanarak 
düttüğü bildiriliyordu..... Bu iki in
sanın macerası, günün hayhuyu için
de böylece kaybolmuştu ...... 

Soldan safa: 

İşte timdi o tabancayı &örüyorum. 
güzel a~ır bir ıilih, fakat onu atet· 
~ kullanmıyacaiım. O da öteki batı· 
ralar arumda kalac:aktu. 

1 - Memleketimiz: 
2 - htenin kıaaltılmı;ı ııekli - hayır 1 
3 - Kabile - duygu. 
4 - Balkanlı bir müttefikimiz:. 
S - Bir nota. 
6 - Yama, illve, - illç. 
7 - Ballranlı blr mllttefikimbc menaub 

vatandu. 

l' arı resmi elçi 
Ledi Çemberlen on sekiz aydan

beri Roma'dadır. Uzun boylu, zarif 
münevver, yaşının ancak izlerini ta~ 
şıyan ince çehreli, tatlı ve mukni ses
li bir ~adı~ ?lan Ledi, karşılaştığı 
herkesı tesırı altında brrakır. Ledi 
Osten Çemberlen, kocası ve birçok 
ingiliz politika adamları gi!:>i latin 
z!~niyet ve kültürüne hayrandır; po
lıtıka kadar resim ve heykeltraşlığı 
da sever. L<>ndrah lferh,angi bir ki
bar kadından fazla olarak salonunda 
politika ve sanat güzidelerini topla
manın usulünü bilir. 1925 de başla

mış olan Musolini ile dostluğu ona 
Romada bütün kapıları açmış, her tür 
lil teşebbüslere imklin vermiştir. Bir 
İtalyan diplomatının dul karısı olan 
Bayan Yulya Brambilla, Ledi Çem
berlen'in başlıca italyan şahsiyetleriy 
le tanışabilmesi için parlak kabul re
simleri hazırlamıştır. 1936 mayısında 
kayn_ı, Bay Boldvine halef olduğu 
zaman, Ledi, ingiliz hUkümetinin Kı
gı sarayında yarı resmi elçisi vaziye
tine gelmi;ıtir. Ledi Çemberlen daha 
geçenlerde: ''Zannedersem kaynım 
bir realisttir,, diyordu. 

Geçen hafta Ledi, İtalyan dıf ba
kanı Kont Ciano şerefine bir yemek 

8 - Gene bir balkanlı müttefikimiz • 
İnal. 

9 - Beygir - Ananın son hecesi. 
YuJıardın aşağıya: 
1 - Memleketimiz 
2 - İştcnln kısaltılmııı şekli - ben sen 

delil - büyük. ' 
3 - Elektrikte mukavemft ölçüsü - İz-

mir ve Aydın havallsi. 
4 - Evlerinin önlerinde bulunur. 
5 -Anne. 
6 - Meşguliyet - münevver kimse (fran

sızca) 
7 - Ekinin toplanmııı §ekli 
8 - Hoş - Şarkta gölü ile methur bir 

villyetimis. 
9 - Bir erkek ilml • bir nota 

vermiş ve bu yemekte ingiliz elçisi 
Lo~d. Pert de hazır bulunmuştur. Ev 
sahıbı, dış bakan ve elçi uzun zaman, 
hararetli hararetli görüşmüşlerdir. 
Ertesi gün, Ledi Çemberlen kainine 
bir mektub göndererek İtalyanın Ak
d~~izde, Afrikada ve yakın şarkta in
gılız menfaatlerine karşı mütecaviza
ne hiç bir niyet beslemediğini ve 
Musolininin de, kolayca kabul edile
bilecek şartlarla, İngiltere ile dost
luk münasebetleri tesisine hazır bu
lunduğunu bildirmiştir. Bay Nevil 
Çemberlen, işte bu mektubu alır al
maz İtalya Büyük Elçisi Bay Gran
di'yi davet ederek Roma ile müzake
reye başlamak arzusunda bulunduğu
nu kendisine tebliğ etmiş olmak ge
rektir ... 

O tarihlerde ingiliz dış bakanı o
lan Oaten Çcmbcrlen'in hayranların
dan olan Musolini Ledi Çemberlen'i 
1925 eonlarında tanımıştır, ve arala
rında yılların bozamadığı bir dostluk 
teessüs etmiştir. 1926 da, Habeşistan
?a zuhur eden bazı hadiseler ingiliz
ıtalyan münasebetlerini soğuttuğu 
zaman Ledi Çemberlen kocası ile Mu
solini arasında bir mülakat hazırlanuş
tır. Bu mülakat Dolfin yatında, Li
vorna•da vuku bulmuş, ve iki memle
ket arasında yeni dostlukların tahak
kukuna imkS.n vermiştir ... 

Ledi Çemberlen, o zamandanberi, 
munta~~ sur~tte Romaya gitmi;ı, 
Musolını ve Cıano ile görüşmüştür ... 

Osten Çemberlen'e büyük itimadı 
olan Musolini bu itimadı onun kan
sına karşı da beslemektedir. İddia 0 • 

lunabilir ki Ledinin Kiği sarayında 
h,erhangi bir diplomattan fazla nüfu
zu vardır. 

... İngiliz diplomatının karısının 
iradeli ve becerikli karakterini biraz 
~aba ~za~ etmiş olmak iç.in kaydede
hm kı Şıkago enternasyonal sergisi 
komiseri, sergiye, bazx Avrupa milli 
müzelerinden tablolar gönderilmesi 
hususunda delalette bulunmasını Le
diden rica etmiş, ve milli müzelerden 
hiç bir eserin dı;ıan çıkarılmasını me
neden talimat hükümlerine rağmen 
Ledi Çemberlen Fransadan bir Miy
y~, İtalyadan bir Rafael, İspanyadan 
bır Velaskez, Holandadan bir Van 
Dik göndertmeğe muvaffak olmuştur. 

İşte, biç durmadan, on üç yıldan
beri, kendini belli etmiyerek millet
leri biribirine ya klaştırmağa çalış
makta olan Ledi Çemberlen böyle bir 
kadındır. 

- Ledi'nin muvaffakıyet sırrı ne
dir? 

- Politik ve diplomatik mesele
leri, kocası gibi, insani tarafından ele 
almasıdır. Ledi, "Avrupa kıta zihni
yeti,, hakkında daima geniş bir anla
yıı göstermiş ve iştirak ettiği bütün 
resmi müzak:relerde müaaid bir hava 
yaratmanın yolunu bulmuştur ... 

İım i r Enternasyonal 

Fuar1na hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 S-7041 
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Çekoslovakya 

B. Hodzanın 
nutkunun akisleri 

Çekoslovak partileri, Hodza'nın 
nutkunu müttefik bir surette karşıla
maktadırlar. 

"Çekoslovakya kendi iç işlerine 
müdahaleyi kabul etmiyecektir.,, di
yen komünist Rude Pravo'dan "mu
kadderat bizi müdafaaya mecbur eder 
se, nihayete kadar kendimizi müda
faa etmesini bileceğiz., diye müfrit 
sağ cenah Narodni Noviny'ya kadar 
bütün basın, bu beyanatın ehemiyeti
ni kaydetmektedir. 

Konuşan başbakan değil, 
biitiin Çcko lovakya' dır 

Lidove Novini gazetesi yazıyor: 
''Söyliyen Başvekil değil, bütün 

Çekoslovakya'dır. Tecrübe edilmb 
değiliz ve alman kuvvetlerinin faik 

olmasından korkmayız. İhtiyatlı bir 
politika takib edecek yerde, bitaraf-
lık politikası arkasında gizlenirsek, 
tehlikeli bir infirat bizi tehdid ede
cektir. Bitaraflık ancak bizim zara
rımıza olur, zira bu bitarafhğa ancak 
Almanyayı alakadar ettiği müddetçe 
riyaet edilir. Bunun içindir ki, itti· 
fakları idame edeceğiz. Almanya ile 
münasebetlerimizin iyi olmasını isti
yoruz, fakat bu anlaşma müsavilik ve 
karışmazlık prensiplerine uygun ol
malıdır.,, 

Almanya 
Çekoslovakya' daki ekalliyet 

me ele i 

Bütün gazeteler, Çekoslo akya Ca.
bakanının alman - çekoslovak müna
sebetleri hakkında yaptığı beyanata 
dair tefsirlerde bulunuyorlar. 

.Berli~er Lokal Anzayger, gazetesi 
dıyor kı: 

"Bizzat Çekoslovakyayı kuranlar 
memleket içinde bütün milletlere hak 
müsaviliğini teyid etmişlerdir. Fakat 
o zamandanberi çok defa bu fikre ay
kırı hareket edilmiştir. Yapılan bil· 
tün vaidlere rağmen Sudet alınanları 
kendi topraklarında icabı gibi ya~ 
mak ve çalışmak hakkından mahrum
d urlar. Böyle bir vaziyetin daima bir 
reaksiyon tehlikesi vardır ve sınırla
rından dışarı akseder. Buna binaen, 
B. Hitler bu tehlikeyi göstermekle 
ancak barışa hizmet etmiştir • ., 

Berlincr Tageblat, yazıyor: 

Çekoslovakyadaki ekalliyet meseu 
lesini yalnız Almanya değil, Macar 
ve Leh hükümetleri de ileri sürmüş
lerdir. Fakat o zaman ''müdahale". 
den bahsedilmemişti. 

inalltere 
Karı~mazlık işi politik ve dip

lomatik sahaya fırladı 

İspanya işlerine karışmamak me
selesi geçen haftalar içinde, hiç de
ğilse zahiren olsun, Londra komitesi
nin teknik çerçevesi içine girmiş iken 
son günlerde tekrar birdenbire poli

tik ve diplomatik sahaya fırlamıştır. 

İngiliz gazetelerine göre bu de
ğişikliğin başlıca sebebi İspanyol 

muhariblerine harıb levazımı veril

mekte olmasıdır ve İspanyol mesele
sini yeniden had bir siyasi safhaya 
dökmüştür. 

Muhalefet gazeteleri eğer Londra 
komitesi, toplanırsa yeniden mühim 

miktarda alman ve italyan levazımı

nın İspanyaya gönderilmiş olduğunu 
isbat eden vesikalarla karşılaşacağını 
yazmaktadır. 

. Parl~~nto ekseriyeti mahfilleri 
ı~e bu ıddıalara karşı, başvekilin ye
?ıden . ~üdahaleler vukubulduğunu 
ı~~at ~çı.n hiç bir habere ingiliz bü
k:ımetının muttali olmadığx yolunda
kı beyanatını ileri sürmektedir. 

. .Bununla beraber bütün partilerin 
ıttıfak ettikleri bir cihet varsa 0 da 
i~tidarı nihayet ele alacak taraf he; 
kım olursa olsun İspanya istikHilinin 
mahfuz tutulması zaruretinin bugün 

::~~amandan ziyade meydana çıktı-
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Küçük ilan 50rtlar1 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 kuru~ 
U, defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinlann her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olınak llzere, her aatır, 
kelime aralarındaki boşluklar milıtcs
na 30 harf itibar edilmi~tir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

Satılık: 

Acele ıatılık apartman - Yeni şehir
de Havuzbaşmda asfalt üstünde acele 
satılıktır, Komüsyoncu Vahdi Doğru
ere Tel: 2487 1196 

Acele Satılık Arsa - Karanfil soka
ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
müsait fiat ıs lira. Müracaat: 16 Se
lanik cad. Tel: 2323 1057 

Satılık iki arsa - I. Yenişehirde Sö
zenler cadd. Yiş sokağında. II. Ankara
da - Yangın yerinde. Ehven bir fiatla 
acele f:::ıtılıktır. Ulusda (S.) rumuziy-
le. 1079 

SA Ti LIK - Merakla yctiştirilmi~ 
iyi ötüc:lü beyaz ve sarı kanaryalar ha-

~ t . reket dolayısiyle ucuzca satılıktır. stı-

yenlerin Cebeci çamaşırhane civarı Uz
görenler sokak No. 10 A. ya müracaat-
ları. 1134 

Satılık arıa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 .~· 
mesafede yeni yapılacak B. M. Meclısı
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-
heli. Tel. 2884 1239 

Satılık arsa - Aşağı Ayrancı'da Gü
ven evleri civarında 918 M. arsa satılık
tır. İnşaat ruhsatı vardır. Ti. 2991 

1245 
Satılık - Bağ meyvalık istasyona 5 

(!akika. Hareketten ucuz satılacak. 

(2181) e telefon yahut Kamutay ba
sımcvinde Mehmede müracaat. 1249 

ı~ arayanlar: 

Almanca Ders - Tecrübeli alman bir 
bayan almanca dersleri vermektedir. 
Ulus Gazetesinde "C. W" Rumuzuna 
mektubla müraca:ıt. 11 99 

Piyano Dersleri - Konservatuardan 
diplomalı alman bir bayan piyano ders
leri veriyor. Ulus "R'' rumuzuna mek
tubla m6•~•. Sl98 

Harita yaptıracaklara - Maden imti
yaz ve her nevi arazi haritaları yapılır. 
İstanbul Göztepe birinci orta sokak 
No. 39 Lutfi paşa köşkünde Neşet 1158 

Kiralık: 

Kiralık ucuz kat - Yeni şehirde Se
lanik caddesinde 19 numaralı topçuoğ
lu apartmanında bir daire devren kira
lıktır. İki buçuk oda, banyo, havaga
zı, su parası dahil 40 liradır. İkiden 
sonra Ulusta B. Sabahattine müraca-
at. Telef. 1062 1210 

Kiralık - Y enişehirde İsmet İnönü 
caddesinde yeni bir apartmanın alt ka
tında geniş 2 oda bir hol mutbak ve 
bnyolu daire kiralıktır. Her gün 12 den 
15 e kadar 2612 telefona müracaat. 

1207 
Kiralık - 2 oda, 1 hol, Sıhhiye Ve

kaleti yanındadır. Dikmen caddesi baş
langıcı, Tevfik Balıkçı apartımanı ya-

. . Vilôyetler 
Lise binası yaptlrllacak 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
Trabzonda yapılacak 353562 lira 89 

kuruş keşif bedelli lise binası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
Eksiltme 11. 3. 938 cuma günü saat 

on dörtte Trabzon Nafıa müdürlüğün 
de toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

nındaki sebzeciye müracaat. 1162 
Kiralık- Yüksek Ziraat Enstitüsü 

mahallesinde 3 odalı konforlu bir daire 
ve müstakil bir oda Mahmut Sur. Tele-
fon: 3991 1160 

Kiralık kat - Y cniıchir Dcmirtepe 
Urunç sokak Na: 2 apartmanın zemin 
katında dört odalı bir daire kiralıktır. 
Telefon: 1348 1078 

Bayan ve aile için - 'Ost kat sıhi ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 
Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kiralık apartnnan - Havuzbaşı ka
ranfil sokağında gayet manzaralı ve her 
nevi konforu mevcud muhtelif daireler 
kiralıktır. Bina hol hariç elli odalı her 
şeye elverişlidir. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1238 

Kiralık - Ziraat yapı kooperatifi ev
lerinde, açık hava, bahçe içinde üç oda
lı ve bütün konforu haiz bir daire. Tele
fon: 2166. Dr. Sıdkı 1186 

Kiralık daire - Yenişehirde Karan
fil sokağında Vekaletlerin karşısında 

(6) oda bir salon. Telefon: 3312 
1269 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu
marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A-
kant Tel. 1272 - 3406 1271 

h verenler: 
Tnşaata nezaret edebilecek ehliyetli 

referans verebilir bir inşaat usta başısı 
aranıyor. Anafartalar caddesinde Emek 
apartımanında Arkur inşaat müteah -
hitliğine müracaat. 

Kurslar : 

Arar liıan okulu - Almanca, fran -
sızca, ingilizce dersleri için hiç bilmi -
yenler, az bilenler, orta dereceliler için 
muhtelif kurlar açılmıştır. Samiin sıfa-
tiyle dinlemek serbesttir. 1282 

Fiatlar Kültür Bakanlığınca tesbit 
edilen normal rakamlardır. Mektep ta
lebeleri için sınıflarında takip ettikleri 
metod dahilinde takviye kurları açıl-

mıştır. 1238 
Stenosrafi kunu - 4 üncü devre ni

un 1938 ilk haftaamda bqhyac:aktır. 
Kayrt aamanmı seçirenler talimMna • 
mcsl mucibince ilktcşrinde açılacak 5 

inci devreyi beklemeleri zaruridir. 
1284 

Alınacak talebe sayısı mahdut oldu
ğu için günün en faydalı bilgisi olan 
steno bilgisini öğrenmek istiyenlerin 
kayıt zamanına ehemmiyet vermelidir -
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 

Daktilo kurıu - Her sene 12 devre 
çıkarmaktadır. Her devre başlangıcı 

her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay -
dır Tahsil aranmaksızın herkes alınır . 

1286 
Haziran teşkilatına mahsus, niaan 

938 ilk haftasında başlıyacak ( 45) inci 
devre A daktilo kurlan geniş progra -
ma ~aliktir. Mezunlara diploma veri -
lir. 1287 

Yukarda gösterilen bütün bu tedri -
sat için Yenihal arkası Yenihamam a
partımanı kat 2 de Arar lisan okulu, 
daktilo, steno kursları direktörlüğüne 
başvurulması. Telefon 3714 1288 

iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada hasıl olacak gecikmeler ka-

bul edilmez. (986/ 510) 1061 

Kirahk dalyan 
ve voliyerleri 

İzmir Defterdarlığından : 
İzmir körfezinde Homa, Çakalbur

nu dalyanlariyle Krrdeniz ve Çilaz
mak ve Eski Gediz Voli yerlerinde ü
çer sene müddetle balık avlamak hak
larının açık artırmasının 1 mart 938 
den itibaren bir ay içinde pazarlıkla 
yapılması tekarrür ettiğinden talip o· 
!anların defterdarlıktaki komisyona 
müracaatları ilan olunur. (710-612) 

1279 

kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Bu işe aid evrakı keşfiye ve şart
tı:lmeler 17 lira 68 kuruş mukabilin
de Trabzon Nafıa müdürlüğünden a
lınabilir. İsteyenler bu evrakı Nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlü
ğünde ve İstanbul Nafıa müdürlüğün
de görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli- Gümü.tane Nafıa Direktörlüiün -
terin 17892 lira 52 kuruşluk muvak- den : 
kat teminat vermesi, ticaret odası ve· 1 - Eksiltmeye konulan iş: GU· 
aikası ve Nafıa vekaletinden alınmış müfhane Vilayetinin Pirahmet • Kel
yapı müteahhidliği vesikası göster- kit - Pöekc - Erzincan yolunun 32+ 
mesi ve yaptığı işin en büyüğünün 39 kilometreleri arasında yaptırılacak 
bedeli 150.000 liradan aşağı olmaması büz ve menfezlerin inşaatıdır. 
ve müteahhidin diplomalı mühendis 2 - Bu işin keşif bedeli 18446 li-
veya mimar olması veya bunlardan ra 53 kuruştur. 
biriyle müştereken teklif yapıp mu- 3 - Bu işe aid evrak '#e şartname-
kaveleyi birlikte imzalaması şarttır. ler şunlardır. 
Müşterek teklif yapanların her ikisi A - Eksiltme prtnamesi 
de müteahhidlik vesikasını haiz ola- B - Mukavele projesi 
cak ve teminat müşterek olacaktır. C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
Teklif mektubları yukarda yazılı sa- D - Tesviyei turabiye fOSe ve kar-
atten bir saat evveline kadar aözU gir inpatına dair fenni ,artnamc 
geçen komisyon reisl~ğine makbuz E - Hususi tartname 
mukabilinde verilecektır. F - Keşif cetveli 

Posta ile gönderilecek mektubla- G - Proje 
rın nihayet saat 14 e kadar gelmi9 ol· .lsteklller bunları "1" lira muka-
mua n d'f arfuı mühür mumu ile bllındı GUmtıpne Hafa Jılüdürlll· 

ULUS .. ' 

ğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme Gümüşhane Vilaye

ti Nafıa binasında 21 Mart 1938 pa
zartesi günü saat on beşte yapılacak
tır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 1384 lira muvakkat temi
nat vermesi bundan başka Ticaret o
dası vesikası ile Nafıa Vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikası göstermesi 
lazrmdır. 

7 - Teklif mektupları üçüncü 
maddede gösterilen saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukaıbilinde verilmiş olacak
tır. Postadaki gecikme ve tehirler ka-
bul edilmez. (1188-608) 1277 

Şose yapt1rllacak 
İzmir ili Daimi Encümeninden 

Eksiltmeye konulan iş : Odemiş -
Çatal yolunun 1 + 450 - 15 + 65'i 
kilometreleri aı::asındaki toprak tes
viyesi ve şose ile sınai imalat yapıla-
rı. 

Açın tutarı : (112121) lira (56) ku· 

ruf. 
Eksiltme : 17 mart 938 perşembe 

günü saat l 1 de İzmir ili daimi en
cümeninde kapalı zarf usuliylc yapı
lacaktır. 

İstekliler : Eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel prtnamesi, fenni ve hususi 
prtname, keşif ve projeleri İzmir, 

Ankara, İstanbul Nafıa müdürlükle
rinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için : istek
lilerin (6857) lira muvakkat teminat 
vermesi ve Nafıa vekaletinden alın

mış müteahhidlik belgesi ile ticaret 
odası vesikası (2490) sayılı yasanın 

31 inci maddesi tarifatı dairesinde 
hazırhyacakları teklif mektublariyle 
birlikte yukarıda 3. üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar 
İzmir vilayeti daimi encümeni baş
kanlığına teflim ederek makbuz al
maları lazımdır. Postada olan gecik
meler kabul edilmez. (573/511) 1091 

Cezaevi yaptır1lacak 
A7clm cıaMYİ fnpat Komisroma Ri-

/ , ' 

yaaetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i9: Aydın 

vilayetinde Gazi P8.f8. ilk okulu kar
Jısındaki pla!1da gösterilen mevkide 
Ceza evi inpıı. 

2 - Ketif bedeli (82330) lira 77 ku
ruştur. 

3 - 1937 yılı mali senesi içinde 
başlanacak olan bu işin (yirmi bin) 
liralık mikdarının 937 mali yılı için
de bitirilmesi şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı prtnamc ve 
evrak Aydın C. M. U. liğinde para
sız görülebilir. 

A) - Eksiltme prtnamcsi 
B) - Mukavele projesi 
C) - Bayındırlık işleri genel şart 

namesi 
Ç) - Keşif cetveli, silsilei fiat 

cetveli, Metraj cetveli. 
D) - Nafıa Bakanlığı yapı işleri 

inşaat prtnamcsi. 
E) - Fenni şartname 
5 - Eksiltme 11 mart 1938 cuma 

günü ' saat ·onbeşde Aydın C. M. U. 
!iği dairesinde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

6 - Eksiltme (KAPALI ZARF) 
usuliyle yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için 
taliplerin (Beş bin üç yüz altını' ye· 
di) lira muvakkat teminat vermesi ve 
bundan başka apğıda yazılı vesika
ları haiz bulunmaları lazımdır. 

A) - Nafıa Bakanlığından alınan 
1937 yılına aid müteahhidlik vesikası. 

B) - 937 yılına ait Ticaret oda
sı vesikası. 

8 - Teklif mektupları yukarda 
befinci maddede yazılı satten bir sa
at evveline kadar Aydın C. M. U. li
ğinde müteşekkil komisyona getire· 
rek makbuz mukabilinde verecekler· 
dir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet be,inci maddede yazılı 
saate kadar gelmit olması ve dıt nr
fın mühilr mumu ile iyice yapı§tırıl
mış bulunması lazımdır. Postada o· 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

951 

ailtmeyc lronulmUftur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık it

leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, kcfif hulasası ile buna 
mütefcrri diğer evrak her gün Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakat teminat (739) liradır. 
latcklilerin teklif mektubları bu işe 

girebilecekleri hakkında Malatya Na
fıa müdürlüğünden almış oldukları 

vesika ve ticaret odası vesikasını ha
vi kapalı zarflarını 14. 3. 938 pazar
tesi günü saat 14 de kadar Malatya 
Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(482) 1087 

Lise pavyonu inşası 
Diyarbakır Nafia Direktörlüğün

den: 
1 - Diyarbakır lise pavyonunun 

(36368,84) liralık esas keşfinden 
(32200) liralık inşaatı kapalı zarfla i
haleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 

.B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, bayındırlık ve yapı iş

leri genel ve fenni şartnameleri, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde gö

rülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 18 mart 938 cu

ma günü saat 11 de kapalı zarf usuliy
lc nafıa direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2415) liralık muvakkat teminat, cari 
sene ticaret odası vesikası, nafıa veki
letinden alınmış 10.000 liradan yukarı 
ehliyet vesikası. 

5 - Talihlerin zarflarını cuma gü
nü ihale saatından bir saat evci komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri. 

Postadaki gecikmeler kabul cdil-
mez. 1204 

lllpisllııı lllllsl yıktını .. • 
latanbul Defterdarlığından : 

Kepf bedeli 22959 yirmi iki bin 
Malatya Nafıa Müdürlüjünclen : dokuz yüz elli dokuz lira 25 kuruştan 

14. 3. 938 pazartesi günü saat 15 de ibaret bulunan Sultanahmedde At
Malatya Nafıa daireeinde (9849.01) meydanında kiin umumi hapishane 
lira kefif bedelli Besni hükOmet ko- binaaının yıkılma İJi kapalı zarf usu
naiı inpatı ıı.,.ıı ..-f UIUliyle •· u,ı. tbiltmeye lıııonuknuftur. htek-

7 - 3 - 1938 

lilerin ve kcfif şartnamesini gönnck 
isteyenlerin teklif mektublariyle bd 
ifc benzer en az onbeş bin liralık it 
yaptıklarına dair Nafıa vekilctinden 
alacakları vesika ile ticaret odası ve· 
sikasını ve 1722 liradan ibaret muvak· 
kat teminatlarını 14. 3. 938 pa7.ar.tesi 
günü saat on dörde kadar Milli Em
lak müdürlüğünde toplanan komisyon 
başkanlığına tevdileri ve saat 'ln bef" 
de de zarfları açılırken hazır bulun
maları (1023/ 525) 1094 

~ehir haritası yapllrllacak 
Trabzon Belediye Riyaaetinden r 

1 - Trabzon şehrinin belediye 
de mevcud musaddak 1/ 2000 ve 1/ 500 
lik harita ile bunların tanzim ve ter· 
simine esas olan hesabata müstenideıt 
belediye yapı ve yollar kanununuıı 

1 inci maddesi ahkfunına tevfikan. 
1/ 1000 lik haritası yaptmlacaktıt• 
Muhammen bedel 1500 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname, belediyi 
fen müdürlüğünden bila bedel alına 
bilir. 

3 - İhale, açık eksiltme suretiyle 
8-3-1938 tarihine müsadif sah günil 
saat 14 de belediye daimi encümenin' 

de yapılacaktır. d 
4 - Muvakkat teminat 112,50 1i 

dır. 
5 - Taliplerin, ehliyeti fenni 

leri, Nafıa Vekaletince musadd 
mühendis veya topoğraf olması tart" 
tır. 1141 

Fond boru alınacak 
İstanbul Telefon Müdürlüğündell 
24.3.938 tarihinde kapalı zarfla m~ 

nakasası yapılacağı gazetelerle ilin l 
dilen 17385 lira muhammen bedel 
muhtelif cins ve ebatta 5 kalem fon 
boru şartnamesinde yapılan bir dei' 
şiklik dolayısiyle eksiltme 22.4.9 
tarihine müsadif cuma günü saat 1 
de müdürlük merkez binasında topll': 
nacak alun satım .komisyonu huzurutı'ı 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Şartnameleri hergün levazım daire' 
mizde görülebilir. İstekliler mezl& 
tarihte saat 14 e kadar 1304 liral1 

muvakkat teminat makbuz veya ba~ 
mektubu ile beraber müteahhitlik -1 

sikası ve teklif mektubunu mubte 
kapalı zarflarını komisyona tevdi c 
ınelidirlır. (1154-589) 1276 
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G~mrük ve inhisarlar 8. 

Elektrik santrah 
yaphrılacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün -
tien : 

1 - İdaremizce Çamaltı tuzlasında 

yaptırılacak elektrik santralının şart

namesi değiştirilerek dizel esasına 

müstenit olarak yeniden tanzim olu
nan şartname ve tablo şeması mucibin
ce tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

II - Bu tesiatın montajı da dahil 
olmak üzere muhammen bedeli sif İz
mir 6S.OOO lira muvakkat teminatı 4SOO 
liradır. 

III - Eksiltme 3ı.III.938 tarihne 
rastlayan perşembe günU saat ı5 de 
Kabataşta levazım ve mübayeat şube
'indeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Muaddel 9artname ve proje
\er 3.2S lira bedel mukabilinde inhisar
lar umum müdürlüğü tuz fen şubesiyle 
Ankara ve İzmir baş müdürlüklerin
den alınabilir. 

V - Münakasaya, Hornsby, Rools
ton, Sulzer, Deutz, M. A. N., Atlas. 
Penz, 'Guldner, Krupp, Deutsche W er
\e firmaları girebilir. Bundan gayri 
Guldner, Krupp, Deutsche, Werke 
tirmaları girebilir. Bundan gayri gir
lnek istiyen firmaların fenni şartna

lnede yazılı takatta bir dizel tesisatı 
yapmış olduklarına dair idarenin isti
yeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz 
fen şubesine ibraz etmeleri ,arttır. 

Aksi halde münakasaya iştirak ede
mezler. 

VI - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmalar prtnameye uyğun olmak 
üzere ihzar olunmuş fiatsız son teklif
lerini "yedek aksam fiatlariyle bera
ber,, ve projelerini tetkik edilmek Ü· 

zere eksiltme gününden 15 gün evveli
ne kadar inhisarlar umum mUdUrtuğU 
tuz fen şubesi mUdUrlüğüne vermele· 
ri ve münakasaya iştirlk edebilmek i
çin de milnakasa gününden azamt iki 
gün evveline kadar verilen tekliflerin 
kabulUnil mutuammuı meskill' ıube· 
den veılka 81,,,.ıan Ibımdır. 
vıı - Milhllrlil teklif mektubunu 

ltanuni vesaiki ve V inci maddede ya
~,,. ,.Jaıiltmeye iştirak. v~sikasiyle gü
\renme parasını ihtiva edecek olan ka
palı zarflar eksiltme gUnü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen alım 

komisyonu başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. 

(2ı2/355) 780 

İdare binası yapllrlla<ak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden: 
I - idaremizin Gaziantep batmü

dürlüğüne bağlı Akçakalede ,artna
ıne ve projesi mucibince yaptırılacak 
idare binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuıtur. 

II - Keşif bedeli 10606 lira 81 ku
ruş ve muvakkat teminatı 795.Sı lira
dır. 

III - Eksiltme 2ı.III.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat ı6 da 
lCabataşta levazım ve mübayaat şube
ıindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar münakasa günü en 
geç saat ıs e kadar adı geçen alım ko
ırıisyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmiŞı olmalıdır. 

iV - Şartname ve projeler 53 ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesiyle Gaziantep 
Ba~üdürlüğünden ve Akçakale me· 
Dlurluğundan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
Yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisarlar inşaat ıubesine ibraz ederek 
ayrıca vesika alınaltrı lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
llluvakkat güvenme parası ~ya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
larını yukarıda yazıldığı veçhile mü
llakasa günü en geç saat ıs e kadar 
•lrrn komisyonu başkanlığına makbuz 
lllukabilinde verilmiş olması U.zımdır. 

(ı206-611) 1278 

Telgraf teli ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
21. 3. 938 pazartesi günü saat ıs de 

lınkarada Nafıa vekaleti malzeme 
tksiltme komisyonu odasında ceman 
S277 lira muhammen bedelli 30 ton 
telgraf teli ile ıso kilo bağ telinin 
:apalı zarf usulü ile eksiltmesi yapı-
acaktır. 

1• Muvakkat teminat mikdarı 395.78 
ıradır. 

lı li:ksiltme şartnameli ve teferruatı 
t·~karada vekalet malzeme müdürlü

Unden parasız olarak almabilir. 
lıteklilerin teklif mcktublarını ta· 
~line öro wkilettm alm· 

mış malzeme müteahhidliği vesikası 
ile birlikte ayni gün saat ı4 e kadar 
komisyona vermeleri lizmıdır. 

(S42) 1183 

Betonarme köprü 
inşaat• 

Nafıa Vek&letinden ı 

ı - Yalova kasabasından hamamla
ra giden asfalt yol üzerindeki ahşap 
Samanlıdere ve Yalova köprülerinin 
betonarme olarak inşaatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıka~ılmıştır. B~ 
iki köprünün keŞ,if bedelı (70.500) lı
radır. 

2 - Eksiltme 24.3.938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (lS) de Na
fıa vekaletinde şose ve köprüler reis
liği eksiltme komiıyonu odasında ya-
pılacaktır. . 

3 - Eksiltme şartnamesı ve buna 
müteferri diğer evrak (353) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisli
ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
(4775) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabilecekle
rine dair vokaletimizden alınmış mü
teahhitlik vesikasiyle ticaret odası ve
ıikau ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırhyacakları tek· 
lif zarflarını ikinci maddede yazılı 
vakitten bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri muktazi olup poetada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(572) 1275 

Dahiliye bakanlığı 

Memuriyet imtihanı 
Dahiliye Vekaletinden ı 

ı - Mahalli idareler umum müdilr
ıutu:ndeki yirmi lira maaşlı milnhal 
memuriyetler için ıo. 3. 938 perşembe 
günü saat 14 de müsabaka imtihanı 
açılacaktır. İmtihan vekalet binası i-
çindeki konf crans salonunda yapıla
caktır. 

2 - Memur olmak vasıflarını haiz 
olanların ve evvelce müracaat edip de 
evrakını vermemiş bulunanların evra
kı mUsbiteleriyle birlikte 8. 3. 938 
perfC!Dbe gUnii akşamına kadar Ma
halli idareler umum müdürlüğüne 

müracaatları ve imtihan günU tayin e
dilen autta bulunmaları ilin olunur. 

(61S) ı267 

Defterdarhk 

Tamirat yaptlrılacak 
Ankara Defterdarlrğmdan t 

Bedeli ke,if Muvakkat teminat 
Lira kr. Lira Kr. 
9ı7 90 70 00 
Etimesut nahiyesinde 918 lira be

deli ketifli ıo adet memurin evi ile ı 

adet çoban evi tamir ettirileceğinden 

ber mucibi ketif ve ,art name ı 7 .3.938 

l!JLl!JS 

ta müteşekkil komisyonda ihale edil
mek üzere açık eksiltmeye konmuş
tur. 

İsteklilerin keşif ve prtname1>ini 
görmek üzere defterdarlık milli em
llk müdürlüğüne müracaatları. 

(541) 11ı4 

İktisat bakanhğı 

Teşviki sanayi 
ruhsatnamesi 

lktıaat Vekaletinden : 
2/53 sayılı kararname hükümlerine 

göre, teşviki sanayi ruhsatnamesini 
haiz sınai müesseselerin 937 mali se
nesi mevaddı iptidaiye gümrük mua
fiyetinden istifade edebilmeleri için: 

1 - Mezkfir mali sene mart niha
yetine kadar mahalli en büyük mülki
ye amirine müracaat etmeleri, 

2 - 937 mali senesinin ilk dokuz a
yı zarfındaki mevaddı iptidaiye sarfi
yatlarını alakadar memurlar ':asıtasiy
le tetkik ve te&bit ettirmelerı: 

3 - Müracaat evrakının "istida, üç 
talep cetveli, rapor ve gümrü~ ~esika
sı" nihayet ıs. Nisan. 938 tarihıne ka
dar vekaletimize gönderilmesi; 

4 - 'Gümrük vesikalarında 1.6.937 
tarihinden 28.2.938 tarihine kadar dı
şardan getirilen mevaddı iptidaiyenin 
imrar tarihleri, tarife numaraları, ki
losu, kıymeti, gümrük resmiyle mua
mele vergisinin kaydettirilmesi; 

5 - lS.4.938 tarihinden aonra gele
cek müracaat: evrakının nazarı it~bara 
almanuyacağı tamimen ilin olunur. 

~ .ı248 

ı::::::~:~~~::::~~:~~:~:~::::ı 
Plesenk ağacı ahnacak 

Türk Hava Kurumundan ı 
1 - Planör inşaatında kullanılmak 

üzere 1 metre mikab hakikt Ameri-

M.--M. bakanhğı 

lmyo1 last1M.t llıllClk 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko. 

misyonundan : 
Dunlop, Gudyar, Fayreston, Miş

len, Kontinantal markalarından ol
mak üzere muhtelif ebadda iç ve dış 
kamyon lastikleri kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

Hepsinin tahmin edilen fiatı ı2000 
liradır. 

Muvakkat teminatı 900 liradır. 
Eksiltmesi ıs.3.938 sah günü saat ı ı 

dedir. Şartname bedelsiz olarak sat.n 
alma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
ve 2490 say1lı kanunun 2, 3 cü madde 
de yazılı belgelerle birlikte idari şart 
namenin 4 maddesinin F fıkrasında 
yazılı şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatından beheme
hal bir saat evvel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. (527) 

1104 

Benzin ahnacak 
M. M. V ek&letıi Satın Alma Ko

lniayonundan : 
Açık eksiltme ile ı6SS3 kilo otomo

bil benzini satın alınacaktır. Beher 
kilosuna 26 kuruş 40 santim fiyat 
tahmin edilmiştir. İlk teminatı 327 
lira 7 5 kuruştur. ihalesi 21.3.938 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Şartname
si M. M. V. satın alma komisyonun
da görülebilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminatları ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte vakti muayyeninde M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (586) 1223 

Demiryolları 

D. D. Yollan Satm Alma Kom.is-kan malı balsa plesenk ağacı satın a-
lınacaktır. yonundan : 

2 - Ağaçların ebadı en az 200X30 Muhammen bedeli 8250 lira olan 25 
X20 aanıtimetre olacaktır. Bu ebad- ton tasfiye edil.mit pamuk yağı ı6.3. 
dan daha büyU.k ğ lar am ter- 938çarpmba günü aut ıs de kapalı 
oiıht" a aç PY zarf usuliyle Ankarada idare binasm-

ır. w da satın alınacaktır. 
3 - Agaçlar gilmrilklenmit olarak • . k . . 1 • 

7 
ı· 

A k d 
__ ,. d"l Jet' Tahmi Bu ışe gırme ıstıyen erın 15ı8, 5 ı-n ara a tc:ııNun e ı ece ır. n . . 

olwıan gümrWdil bedeli 500 lira, ilk ralık muvakkat temınat ıle kanunun 
tayin ettiği vesikaları, ve nafia müte

teminatı 37,50 liradır. 
4 _ !halesi 15 mart 1938 salı günü ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 

saat 15 de kurum binasında yapıla· gün saat 14 de kadar komisyon reisliği 
caktır. 

S - İsteklilerin belli gün ve saat
te vesaik ve teminatlariyle birlikte 
hazır bulunmaları. 1187 

Satıhk buğday ve arpa 

ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parası zolarak Anka

rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden İz
mirde Alsancak mağazasından Adana
da 15. cı işletme müdürlüğünden dağı
tılmaktadır. (S06) ııı7 

A. Levazım Amirliği 

170 ton kuru ot 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Sa.tın 
Alma Komisyonundan :: 

1 - Tümen birlikleri hayvanat ih
tiyacı olan 170 ton yemlik kuru otun 
kapalı zarfla eksiltmesi 24 Mart 1938 
saat 14 de Urfa Askert satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli '15866 lira 50 
kuruş ilk teminatı 1190 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. Teklif 
mektuplarının saat ı3 e kadar komis-
yona verilmesi. (616) ı280 

Yufka ah nacak 
Ankara levazım amirliği satın Al. K.: 
ı - Harb okulu ve Cebeci hastanesi 

için ı3000 kilo yufkanın açık eksiltme
si 14 mart 938 saat ıs de Ankara Lv. 
amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2990 lira ilk 
teminatı 224 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesika ve teminatla 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(503) ıo44 

Saman ahnacak 
Ankara levazım amirliği aatın Al. K.: 
ı - Harb okulu hayvanatı ihtiyacı 

olan ı60 ton samanın açık eksiltmesi 
ıs mart 938 saat ıs de Ankara Lv. 
amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2640 lira ilk 
teminatı ı 98 liradır Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunmaları. (504) ıo4S 

Ankara Belediyesi 

Su saati sandı§ı 

yaphralacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresine yaptırılacak 75 

tane saat sandığı on bet gün mllddet
le açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Mııhamm~n bedeli (450) lira
dır. 

3 - Muvakliat teminatı (33,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
.lerin her gün yazı işleri k~lemine ve 
isteklilerin de 11 mart 938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye Encümenin 
ne müracaatları. (S31) 1103 

Elbise ve postal ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 -Fen amelesine yaptırılacak 44 

-----------------------------Türk Hava Kununu Çubuk Şube
sinden: 

Şu.be ambarında toplanan (37 .968) 
kilo buğday ve (30.506) kilo arpa 
20-2-ı938 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle müzayedeye komnuı -
tur. İhale 11 mart 938 cuma gtinü saat 
ı4 de yapılacaktır. İsteklilerin o gün 

Kayın traversi ah nacak 

şubeye başvurmaları. 1159 

D. D. Yolları Satm Alına Komiayonundan :. 

Muhanunen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları aşağıda yazılı 
iki liste muhteviyatı kayın travesler ı7.3.938 perşembe günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

perşambe günü saat ıs de defterdarlık L-----------------------

Satılık dükkanlar. 

Bu işe girmek istiyenler her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mUteahhidlik vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

~artnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve Eskişehir, İzmir veznc-
lerınde aatılmaktadır. (S28) 1148 

Ankara Defterdarhiından : Eksiltme cinsi mikdarı 

Kıymeti iradı Cinsi mahllcsi Sahibi ve 
borçlu 

Akif 

Numarası İzahat listesi. 
Muhammen Muvakkat 

adet bedel teminatı 

S60 Dükkan Hoca paşa 
Sefer sokağı 

4 
No. 

1 kayın 
2 ,, 

ı11.ooo 324.120 ı6.714, 80 lira 
33.000 94.710 5.985, 50 .. 

-ıt-

takmı elbise ve 44 çift postal on bcf 
gün müddetle açık eksiltmeye konal
mu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (660) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (49.50) li
radır. 

4 - Şartnacsini görmek istiyenle
rin her gün yazı İfleri kalemine ve 
isteklilerin de 11 mart 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (480) 1002 

Vakıflar Umum Md. 

Satlhk otel ve 
mü_ştemilôtı 

Vakıflar Genel Direktöriüjine 
den: 

ı - Karsta mazbut vakıftan Yu
.suf (paşa) mahallesinde ve tapunun 
11.4.341 tarih ve 

139, 139, ı39, 139, ı90, 582 

ı 7 '19 35 ı97 S86 

numaralarında kayıtlı otel ve müşte· 
milatmın mülkiyetleri şartnamesi mu 
cibince satılmak üzere 25-2-938 tari
hinden 21-3-938 tarihine kadar kapa· 
1ı zarf usuliyle artırmaya kMulmuş
tur. 

2 - Mezkur gayri menkulün mu· 
hammen bedeli 2S,OOO liradır. 

3 - ihalesi 22-3-938 tarihine mü
sadif salı günü saat ı5 de Kars vakıf
lar idaresi ihale komisyonunca va· 
krflar umum müdürlüğünün tasdikr
na talikan yapılacaktır. Bu saate ka· 
dar teklif mektubunu ve teminatı ver· 
mc:miJ olanlar artırmaya kabul edil
miyecektir. 

4 - Muvakkat teminat muham-
ınen bedele göre (1875) liradır. 

S - Satışa ait ~artname Ankarada 
vakıflar umum müdürlüğü emlak mil· 
dürlüğünde, İstanbulda İstanbul va
kıflar Başmüdürlüğünde, Karsta va
kıflar idare11inde parasız verilir. 

6 - Artırmaya iştirak edenler 
13rtnamenin bilumum muhteviyatını 

kabul etmiş addolunur. (4Sı) ı042 

i. C. Müddeiumumiliği 

Y alovada cezaevi 
yaptırılacak 

İstanbul: C. Müddei Umumiliğino 
den;, 

Yalovada yapılacak 50 kişilik ceza 
evi inşaatı kapalt z~rf usuliyle eksilt
meye konmuştur. Bedeli keşif 26513 
lira 76 kuruştur. Muvakkat teminat 
1989 liraaır. Mukavele, hususi ve fe~ 
ni şartnameleri proje, keşif hülasasiy
le buna müteferri diğer evrakı görmek 
istiyenler tatil günlerinden maada her 
gün İstanbul Siııkeci Aşır efendi so
kak 13 numarada Adliye levazım dai
resinde görebilirler. Eksiltme ı8.3.938 
cuma günü ıaat ıs de adliye levazım 
dairesinde yapılacaktır. İstekliler tek
lif mektublarınr ve en az ısooo liralık 
bu ite benzer iş yaptığına dair nafıa 
vekaletinden almış olduğu müteahhid
lik ve ticaret odası vesikalarıı;u havi 
kapalı zarflarını eksiltme günü olan 
ı8.3.938 cuma günü ihale saatmdan bir 
saat evelisine kadar satın alma komis
yonu reisliğine numaralı makbuz mu
kabilinde bizzat vermeleri yahut dı' 
zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve 
ismiyle açık adresinin ve hangi işe a
id olduğunun yazılması şartiyle ayni. 
saate kadar iadeli teahhüdlü olmak Ü· 

zere mcktubla göndermeleri ilan olu-
nur. (545) (1069) 1169 

soo .. ,, ,, 6 

934,937 sene· 
leri kazanç ver
ğisinden olan. 
6799 lira 49 bor· 

cu için. ~ıııııııılıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. 
ı100 .. .. .. 8 
Yukarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı satıla· 

cağından 2ı gün müddetle müzayedeye konınuttur. 
Talihlerin ı6-2-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıs de Ankara vi-

layeti idare heyetine müracatları ilan olunur. (533) ı113 

Marmara üssübahri komutanlığı 

Zeyiin ve zeytin yağı ahnacak 
Marmara Ouübahri K. Satmalma Komisyonundan ı 

Tahmini fiatı ilk teminatı 
Cinsi Kilo Kuruş Lira Ku. Eksiltme günü ve saati 

Zeytin 50.000 
Zeytin yağı S0.000 

27 
50 

1012 50 
ı875 00 

18.Mart.938 

,, .. " 
ıs 

16 

Komutanlık deniz erleri ihtiyacı için yukarda cinsleri ve mikdarı yazılı 
iki kalem yiyecek maddeleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde lzmitte Ten>ane 
kapısındaki komisyon binasında yapılaca.ktır. Bu ite aid tartnameler be
delsiz olarak komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin ayrı ayrı hizaların
da yazılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektub
~r muayyen gün ve saatlerden bir ıaat evveline kadar komisyon baş-

Uıılıj,ma vermelerL 1 1174 

----------------------------------

Malatya Bez ve iplik Fabrikası Türk 
Anonim Şirketi Adana Mensucat 

Fabrikası Direktörlüğünden: 
-:E Fabrikamızda imal edilen ve lkt11at Vekaletince 1-2-938 tarihinden itibaren kabul ve 
:E tesbit edilen Bez fiatları aıağıda ıösterilmittir. Bu suretle satı§ yapmakta olduğumuzu aa= ym müıterilerimize ilin ederiz. -----------------------

Çifçi bezi 
Aıtarlık bez. 

Tip -
2 

14 

Gen itlik 
Santim 

75 
85 

Beher top 
Metre 

36 
36 

Beher top 
Fi atı 

725 
751 

Safıslınm11 t•lu teslhnl " pepndir. Bir balyadan illi• slparqlenle % 2 mn edlllr, 
AllYll Slhp•ıı , ..... 

856 

-----------------------
-------------------------------------
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f 111111111111 N E R V 1 N 111111111111111~ 
- -5 Sinir ağrılan, asabi öksürükler, uykusuzluk, ~ 
- -~ bq ve yanın bat ağrısı. baı dönmesi ~ - -§ bayğınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen § 
- -§ bütün rahataızlıklan giderir. 1167 § 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanş.m, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanbcri kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2- Krem Balsamin yağsız, gündtiz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsaınin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsaınin acı badem, gece için, pembe renkli. 
lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

ULUS 

:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .... -
Umumi heyet toplantısı ~ 

--------- -
~ İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketinden : § 
E Şirketimiz Hissedarları Umumi Heyetinin 25 Mart 1938 Cuma : 
E günü saat 11 de Şirketin lzmirde Bahribabadaki idare merkezinde 5 
: alelade olarak toplantıya çağrılmakta olduğu ilan olunur. E 
§ En az yirmi hisse senedine malik olup toplantıda hazır bulun- E 
: mak isteyen hissedarların ellerindeki hisse senetlerini toplantıdan : 
§ bir hafta evvel Şirketin idare Merkezine veya bir bankaya yatır- : 
: mış bulunmaları ve hisse senetlerinin nizami' müddeti içinde yatı- : 
: rılmış bulunduğunu gösteren bir ilmühaberi hamil bulunmaları la- : 
E zımdır. § - .. -----§ RUZNAMEİ MÜZAKERA t 
: 1) İdare Meclisinin ve hesabatı tetkike memur murakıp raporla- : 
E rının okunması. : 
: 2) 1937 senesi bilançosu ile kar ve zarar hesablarmın tasvib ve E 
: kabulü ve idare meclisinin ibrası : 
: 3) İdare Meclisi azalarından bazılarının memuriyetinin tecdidi : 
: ve İdare Meclisi azaları huzur haklarının tesbiti. : 
: 4) 1938 senesi için hesaplan tetkike memur bir murakıbın tayi· : 
: ni ve murakabe ücretinin tesbiti. : 
: 5) - Ticaret Kanununun 323 üncü maddesine göre icabında Şir- : 
: ketle ticari muameleler yapmaları irin İdare Medisi azalarına sa- E 
- 3 -
: lahiyet verilmesi. 1273 : -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

§1111 Satılık ev 1111
§ - -E Keçiören' de Kızlar pına- § 

: rında dört odası, 11 dönüm- : 
: lük mamur toprağı, menba E 
: suyu ve bir kuyusu ile bir : 
: evin dörtte bir buçuk hisse- : 
: si satılıktır. Ankara' da ay- E 
: gır deposu müdürü Bay Seli- : 
: me müracaat. - -

İNKl6AZI 
HAZIMSIZLIGl 

MİDE 
l!KŞiLİK VE YANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 
•İoaıdq 

MiDE VE &ARSAK LARI AllŞTIRMAl, 

İÇİLMESİ LATİF TESİRi KOLAY 
VE MÜLAYİMDİR 

7 - 3 - 1938 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
Hasan fare zehiri. 

İle öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük h"er nevi f &• 

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =111111111111111111111111111111111111111= YERİNl Hiç BİR MÜMASİL 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 

meğe ve herh~"lgi bir gıdaya sürereık farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. I usu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

1274 ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

-------- Saflhk motör ve dinamo -- -- -: Anadolu Kulübünden : -- -: Anadolu Kulübü Büyükada şubesinde mevcud üç adet motör iki : 
: dinamo ve bir hurda motör satılığa çıkarılmıştır. Talip olanların bü- : 
5 yükadada kulüb şube muhasebcciliğine müracaatları ile motörleri : 
- görmeleri ve verecekleri fiatları bir mektubla Ankarada Anadolu : 
E kulübü müdürlüğüne gönderilmesi fazla mallımat şube muhasebeci- : 
: liğinden alınabilir. 1241 E: - -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
Bankamızın birinci hesap devresine aid 1 ve 2 numaralı temettü 

kuponları 18 nisan 1938 akşamından itibaren müruru zamana 
uğrayacaktır. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

3-6949 

--~---~~~~~~~~~---

~ ... 5ablık ev a -- -- -: Maltepe Onur sokak 3 No. da : 
: 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda E 
E bir mutfak, banyo, elektrik ter- E 
: kos tertibatını havidir. Ayrıca : 
: bahçe içinde 2 oda bir mutfak : 
: ve helası olan bir dairesi de var- : 
: dır. Bahçesinde garajı ve muh- : 

MU$1'AHZAR• TUTAMA?, 

MAZON rsİ,.. ve HOROS 
MAAMA:ttı<A OİMM.AT 

"UTlAU [Vİ"İZDE BiR 

SiSE BUlUHDURUHUZ 

1165 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 
---- İST ANBUL SENFONİSİ --'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
icabında günde 3 kate alınabilir. 1123 

Jf////m--REÇETELERİNizi--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi hususi mlies· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Bu itibarla mezkur tarihten sonra birinci hesap devresi temettüü 
ödenmiyccektir. Hissedarlarımızın mezkur tarihe kadar bankamız 
merkez veya şubeleriyle müesses bulunmadığımız yerlerde Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerine müracaatları lüzumu ilan o
~unur. 1240 

E telif meyva ağaçları vardır. İçin- : 
: dekilere müracaat edilmesi 1125 : 
:11111111111111111111111111111111111ı111= 1-483 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

• T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Cari H~&aplcır 

ikraml'ie plö.nt== 
4 Mlet 1000 Hrahk- 4000 lira 

8 il 500 il 4000 il 

16 il 250 il - 4000 il 

76 il 100 il - 7600 il 

80 il 

200 ,, 

384 il 

.................... 

50 ,; 

25 il 

- 4000 il 

- 5000 il 

-28600 il 

Kuralar: 1 m~ 1 haziran, 1 ey
lii1, 1 birincikanun tarihlerinde 
~ckiJecektir. .................................................................... 

En az 50 lira mevduatı 
bulanan heaaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

Hediyelik eıyanızı bizden alın! 

::111111111111111111111111111111111111111:: - -- -~ Satılık apartman § - -: Yenişehirin en güzel bir yerin- : 
: de yılda 6500 lira kira getirebilir, : = tam konforlu ve kalorifer tesisatlı : 
: bir apartıman. Karaoğlan Koç a- : 
: partımanı No. 4 komüsyoncu H. : 
5 Dilman TI. 2181 117 5 : - -
:111111111111111111111111111111111111111= 

~] 
ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5961 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

~====================~ 

YENİ 
BU GECE 

- -- -- -
~ Türk Hava Kurumu ~ - --- -
~BÜYÜK PİYANGOSU~ - -- = := Beıinci keıide 11 mart 1938 dedir := - -- -
§ Büyük ikramiye 50.000 liradır § - -=: Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle=: = (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. ::= - -------

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

----1-590 == --
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrt=' 

Uyanıı · Serv·etifünun 
1891 

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

SİNEMALAR HALK 
....... L. 

BUGÜN BU GECE 

- -Sinema aleminin en genç Jönprömyesi --- --- Heyecanlı - hissi - aşki ve fevkalade 
akrobatik numaralarile dolu almanca 

sözlü 
Tyronc Power ve Loretta Y oung 
tarafından oynanan fransızca sözlü 

AŞK MODADIR 

Filmini takdim eder 
Gündüz seansları : Yakan Puseler 

Seansla1' 

2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----- -- -- -- -- -- -- -- --.,lmlr"' 

HARİKALAR CAMBAZHANESİ 

Baş rolde: Dünyanın en güzel dan
sözü LA JANA 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 

Halk Matinesi: 12,15 de 
İKİ KALB BİRLEŞİNCE 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
lubeli: Aakara Bulwlaı caddeti. T.Iefon: 2619. u 


